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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare jur. dr och universitetslektor i företagsekonomi 

Kjell Johansson, utan dig och ditt engagemang hade denna studie inte varit möjlig. Att skriva 

examensarbete har varit en utmaning som inneburit både glädje och frustration. Vi vill därför 

passa på att även tacka varandra, med stort tålamod och lätt till skratt blev uppsatsskrivandet 

en rolig tid tillsammans! 
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Abstract 

The growing globalization of the capital markets and the fact that markets these days are 

being integrated over country borders, are contributing to a need to further harmonize 

accounting practices. Lack in consistency in accounting practices has historically resulted in 

financial crises and company insolvency, with serious consequences. With the aim to 

minimize the discrepancies in accounting practices, the European standard setting body, IASB 

aligned with the American standard setting body, FASB in a harmonization project. The 

project, which is called Norwalk Agreement, was kicked off during 2002. Today IASB and 

FASB cooperate towards the objective to increase comparability in international accounting 

by the development of a common set of high quality accounting standards. A result so far of 

the project is the two first chapters in the common conceptual framework, which they 

published 2010. They have also proposed two new standards concerning leases and revenue 

recognition and completed a standard for fair value measurement. 

The purpose of this study is to analyze the similarities and differences between IASB’s and 

FASB’s standards, from the perspective of the international harmonization process, how well 

the qualitative properties are anchored in the jointly developed standards and the development 

trends that can be distinguished. The study has been performed from an inductive approach 

with a comparative design. The character of the analysis is qualitative. Four areas have been 

selected for in depth study. These areas are conceptual framework, leasing, fair value 

accounting and revenue recognition. The areas were selected due to their importance in the 

harmonization process.  

The study shows that the set of rules launched by the two standard setting bodies have 

converged at de jure level (provided the proposals are approved).  Disparity remains at de 

facto level due to cultural and institutional differences. The study further shows that the 

qualitative characteristics lack representation in IASB’s and FASB’s proposals for new 

standards.  Finally we have seen that the trend is towards increased use of professional 

judgment, standards based on principles and enhanced transparency. Despite influence from 

FASB, the development is towards IASB. 

(This essay is written in Swedish.) 

 

 

Keywords: Harmonization, convergence, conceptual framework, U.S. GAAP, IFRS, IAS, 

fair value measurement, leases, revenue recognition, FASB, IASB 
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Sammanfattning 

Den ökade globaliseringen av kapitalmarknaden och det faktum att marknader numera 

integreras oberoende av landsgränser, har bidragit till att en harmonisering av 

redovisningsregler har blivit allt viktigare. Inkonsekvenser i redovisningen har historiskt 

resulterat i finanskriser och företagskandaler, som fått allvarliga konsekvenser. I syfte att 

minimera dessa redovisningsskillnader ingick den internationella standardsättaren IASB 

tillsammans med den amerikanska standardsättaren FASB ett gemensamt projekt. Projektet 

går under benämningen Norwalk Agreement och startades år 2002. Idag samarbetar IASB och 

FASB mot målet att öka jämförbarheten med den internationella redovisningen genom att 

utveckla en enhetlig uppsättning av högkvalitativa redovisningsstandarder.  Som en del i detta 

projekt publicerade de år 2010 de två första kapitlen i den gemensamt framarbetade 

föreställningsramen. De har även tagit fram två förslag till nya standarder beträffande leasing 

och intäktsredovisning samt färdigställt en standard för värdering till verkligt värde.  

Syftet med studien är att, utifrån den internationella harmoniseringsprocessen, undersöka de 

likheter och skillnader som finns mellan IASB:s och FASB:s regelverk, hur väl förankrad de 

kvalitativa egenskaperna är i de gemensamt utvecklade standarderna samt vilka 

utvecklingstendenser som går att urskilja. 

Studien har genomförts utifrån en induktiv ansats med en komparativ design. 

Undersökningsansatsen är av kvalitativ karaktär där fyra områden har valts ut för att studeras 

närmare. Områdena utgörs av föreställningsram, leasing, värdering till verkligt värde och 

intäktsredovisning, som valdes ut på grund av deras betydande roll avseende 

harmoniseringsprocessen. 

Studiens resultat visar att det (förutsatt att förslagen går igenom) har skett en konvergering på 

de jure nivå mellan de båda standardsättarnas regelverk. Det kvarstår dock skillnader på de 

facto nivå som en konsekvens av kulturella och institutionella skillnader. Undersökningen 

visar även att det finns brister avseende de kvalitativa egenskapernas representativitet i 

FASB:s och IASB:s förslag på nya standarder. Slutligen går utvecklingen mot en ökad 

användning av professionellt omdöme, principbaserade standarder och ökad transparens, 

vilket är att likna IASB:s förhållningssätt. Trots många influenser från FASB går 

utvecklingen mot att närma sig IASB. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Harmonisering, konvergering, föreställningsram, US-GAAP, IFRS, IAS, 

värdering till verkligt värde, leasing, intäktsredovisning, FASB, IASB 
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1 Inledning 
I följande kapitel ges en introduktion till studien som utmynnar i tre problemfrågor följt av 

syftet med studien. Därefter presenteras en avgränsning och en motivering till ämnets 

relevans. Avslutningsvis redogörs för studiens fortsatta disposition.  

1.1 Harmonisering – En historisk tillbakablick 

Att uppnå jämförbar finansiell information i en värld av ökad globalisering har länge varit av 

intresse inom akademin och inom de finansiella regleringsorganen (Bhimani 2008, s.444, 

Hoarau 1995, s.217). På grund av nationers olika kultur, finansieringssystem, rättssystem och 

skattessystem har stora skillnader i redovisning uppstått både mellan och inom länder (Gray 

1988, s.14, Nobes 1998, s.163). Behovet av att minska dessa skillnader uppstod framförallt 

efter andra världskriget i samband med att internationell handel och investeringar ökade 

markant, samtidigt som flera handelsbarriärer upphörde (Nobes & Parker 2006, s.7). Det 

var dock inte förrän år 1973, i samband med bildandet av International Accounting Standards 

Committee (IASC), som en harmonisering av de olika redovisningsstandarderna blev aktuell 

(Hoarau 1995, s.218, Tweedie & Seidenstein 2005, s.591). IASC var ett initiativ från den 

privata sektorn och bestod vid grundandet av representanter från USA, Storbritannien, 

Kanada, Australien, Frankrike, Tyskland, Japan, Mexico och Nederländerna (Alexander & 

Nobes 2010, s.86). Genom att arbeta mot en harmonisering avsåg de att skapa en mer effektiv 

ekonomi med fler sammankopplade finansiella marknader, en bättre allokering av världens 

resurser samt en minskning av transaktionskostnader. Detta för att främja tillväxten och skapa 

en mer rörlig kapitalmarknad (Hoarau 1995, s.231). I arbetet mot en mer harmoniserad 

redovisning publicerade IASC under åren 1973-2000 en föreställningsram och 41 olika 

redovisningsstandarder som går under benämningen International Accounting Standards 

(IAS) (Nobes & Parker 2006, s.80).   

Den ökade efterfrågan på internationella gemensamma standarder ledde till ett behov av ett 

organ som bestod av heltidsanställda medlemmar som utsågs baserat på expertis (Whittington 

2005, s.130). År 2001 omstrukturerades IASC och bytte namn till International Accounting 

Standard Board (IASB), som idag är den ledande standardsättaren på redovisningsområdet 

(Johansson 2010, s.60). IASB tog sig an de existerande standarderna som utgetts av IASC och 

påbörjade arbetet med att förbättra dessa samt skapa nya standarder under benämningen 

International Financial Reporting Standards (IFRS) (Deegan & Unerman 2011, s.107, Nobes 

& Parker 2006, s.80). Organisationen påbörjade i ett tidigt stadie att samarbeta med Financial 

Accounting Standards Board (FASB), som är den amerikanska normgivaren för standarder på 

redovisningsområdet. Tillsammans påbörjade de år 2002 ett gemensamt konvergeringsprojekt 

i strävan efter att eliminera redovisningsskillnader sinsemellan, som benämnts Norwalk 

Agreemnet (Nobes & Parker 2006, s.94).  

Nobes och Parker (2006, s.76) påpekar att det finns flera fördelar med en harmonisering av 

redovisningsstandarder. Under de senaste decennierna har kapitalmarknaden globaliserats 

kraftigt som följd av utveckling av teknologi och förbättrad kommunikation, vilket har 

bidragit till en sammankoppling av världsmarknaderna (Hora, Tondkar & Adhikari 1997, 

s.171, Tweedie & Seidenstein 2005, s.589) Idag integreras marknaderna oberoende av 

landsgränser då företag söker nya investerare och försöker minska sina kapitalkostnader 

utanför sitt hemland (Tweedie & Seidenstein 2005, s.590). Globaliseringen av 

kapitalmarknaden har resulterat i ett ökat behov av jämförbar och tillförlitlig finansiell 
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information för att stödja de olika transaktionerna som sker på marknaden. Det är av stor vikt 

att investerare ska kunna tolka och förstå den finansiella information som ges av de företag de 

önskar investera i. Det är även viktigt att de multinationella företagen inte ska behöva ägna 

stora resurser åt konsolidering av finansiella rapporter på grund av olika redovisningsregler 

(Nobes & Parker 2006, s.76). I Levich och Chois (1991, s.73) undersökning, som avser 

redovisningsskillnaders påverkan på finansiella rapporter och dess användare, uppgav hälften 

av deltagarna att deras beslut rörande kapitalmarknader påverkades av skillnader i redovisning 

mellan företag. Deltagarna bestod bland annat av investerare, utgivare av finansiella rapporter 

och kreditvärderingsinstitut. Investerare som ska analysera utländska finansiella rapporter får 

det betydligt svårare, menar Hora, Tondkar och Adhikari (1997, s.172), då jämförbara 

redovisningsprinciper och information från företagen saknas. En harmonisering och 

utvecklande av gemensamma internationella redovisningsregler skulle reducera ovan nämnda 

problem (Whittington 2005, s.128, Tweedie & Seidenstein 2005, s.591).  

För att visa på tydliga skillnader i redovisningsregler jämförde Nobes och Parker (2006, s.5) 

resultaten från utvalda europeiska multinationella företag, som alla redovisade enligt både 

hemlandets regler och enligt USA:s regler. Studien visade bland annat att företaget 

AstraZeneca år 2000 redovisade en vinst på 9 389 miljoner amerikanska dollar enligt de 

inhemska redovisningsreglerna, medan de enligt de amerikanska redovisningsreglerna kunde 

redovisa en vinst på 29 707 miljoner amerikanska dollar. Deegan och Unerman (2011, s.101) 

utökade denna studie genom att göra en liknande jämförelse år 2006, när AstraZeneca 

redovisade enligt IFRS. AstraZeneca redovisade då ett eget kapital på 15 304 miljoner 

amerikanska dollar samtidigt som motsvarande post enligt den amerikanska redovisningen 

uppgick till 32 467 miljoner amerikanska dollar. Deegan och Unerman (2011, s.101) menar 

att även om så här stora skillnader inte hör till vanligheterna så kommer nästan alla företag 

som redovisar enligt dubbla regelverk att redovisa olika resultat. 

I januari år 2005 valde Europeiska Unionen (EU) att implementera IFRS för noterade bolag 

inom unionen (Whittington 2005, s.127). Det faktum att IASB är ett oberoende organ i den 

privata sektorn innebär att de inte har någon möjlighet att tvinga företag att redovisa enligt 

sina standarder (Whittington 2005, s.128). EU:s agerande gjorde det obligatoriskt att redovisa 

enligt standarderna för unionens noterade företag. Denna implementering, menar Hines 

(2007, s.3), innebar en milstolpe för utvecklingen mot en ökad harmonisering, då det tidigare 

var nationerna själva som bestämde sina redovisningsregler. Enligt Nicolas (2007, s.3) är det 

revolutionerande att IASB, som ett icke-statligt organ, är den världsledande standardsättaren. 

Implementeringen ledde även till att många länder valde att införa standarderna för onoterade 

företag eller att använda de som en modell för utvecklingen av de inhemska standarderna. 

Australien är ett exempel på detta (Whittington 2005, s.128). I dagsläget är det fler än 100 

länder som använder eller är tillåtna att använda IFRS vid finansiell rapportering för noterade 

bolag (IFRS Foundation 2012, s.4). 

1.2 Problemdiskussion 

Även om många länder har valt att implementera IFRS och mycket resurser läggs på att 

arbeta mot en harmonisering, finns det de som anser att det är ett omöjligt mål. Vissa hävdar 

vidare att en fullständig harmonisering inte är önskvärd, menar Hoarau (1995, s.218). Enligt 

Goeltz (1991, s.85) är en fullständig harmonisering av internationella redovisningsstandarder 

troligtvis varken praktiskt genomförbart eller tillräckligt värdefullt för att rättfärdigas. Vidare 

menar Goeltz (1991, s.86) att det finns för många olika nationella grupper som har ett starkt 

egenintresse i att bibehålla sina standarder, som har utvecklats från olika perspektiv och 
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historia. Enligt Street (2012, s.263) så är USA ett exempel på en sådan nation. Idag (2013) har 

nationen stort inflytande på sin egen standardsättning. En adoption av IFRS skulle däremot 

innebära att detta inflytande minskades. Nationers olika egenintressen kan således innebära att 

en fullständig harmonisering kan bli svår att uppnå. Nobes och Parker (2006, s.77) skriver att 

det inte är en självklarhet att alla internationella redovisningsskillnader bör harmoniseras. 

Länder har olika mål med sin redovisning, vilket gör att de finansiella rapporterna även bör 

skilja sig åt. Nobes (1998, s.166) redogör för detta genom att identifiera två olika 

finansieringssystem, kapitalmarknader och kreditmarknader, och menar att ett lands 

finansieringssystem är en avgörande faktor för dess redovisningstradition. En harmonisering 

lämpar sig därför bäst då de avser liknande användare som strävar efter liknande information 

(Nobes & Parker 2006, s.77).  Utöver olika mål med redovisning så finns det andra faktorer 

som försvårar en harmonisering. Olika sätt att redovisa beror även på kulturella skillnader och 

omgivningsfaktorer som till exempel legala och politiska system samt samhällsklimat (Gray 

1988, ss.1-2).  

I litteraturen görs en skillnad mellan harmonisering, standardisering och konvergering 

(Alexander & Nobes 2010, s.80). Harmonisering förklaras av Tay och Parker (1990, s.73) 

som en process som rör sig ifrån totala skillnader i redovisningen, där målet är ett fåtal 

tillgängliga metoder. En annan definition görs av Hoarau (1995, s.218) där internationell 

harmonisering beskrivs som en politisk process som syftar till att reducera skillnader i 

redovisningspraxis mellan länder för att uppnå kompatibilitet och jämförbarhet. 

Harmoniseringen avser således att minska tillgängliga redovisningsalternativ, men ändå 

behålla en viss grad av flexibilitet i redovisningspraxis (Doupnik & Perera 2012, s.66). Vidare 

förklarar Doupnik och Perera (2012, s.66) att en harmonisering tillåter olika länder att 

använda sig av olika standarder under förutsättning att de inte strider mot varandra. 

Standardisering förklaras däremot som en rörelse mot enhetlighet där målet är så få metoder 

som möjligt. Istället för att reducera skillnaderna så avser standardisering att eliminera dem 

(Tay & Parker 1990, s.73). Konvergering är ett nyare ord och beskrivs, likt harmonisering, 

som reducering av skillnader i internationella redovisningsstandarder genom att välja den 

praxis som är mest lämplig (Whittington 2005, s.133, Alexander & Nobes 2010, s.80). För att 

få den mest lämpliga kombinationen av standarder väljs de bästa från varje standardsättare ut. 

Det går således inte att hävda att den bästa sammansättningen kommer från en viss 

standardsättare. Begreppet används oftast för att beskriva den successiva anpassningen mellan 

IFRS och United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) (Alexander & 

Nobes 2010, s.80). I praktiken används begreppen dock utan hänsyn tagen till dess skillnader 

(Tay & Parker 1990, s.71). I vår studie kommer vi utgå från harmonisering som ett överordnat 

begrepp för att i slutsatsen fastställa vilket begrepp som avser arbetet mellan IASB och 

FASB.  

IASB (2012, s. A11) skriver i sin föreställningsram att de ska arbeta mot en harmonisering av 

redovisningsstandarder likväl som för en konvergering av olika nationers 

redovisningsstandarder genom att samarbeta med nationernas standardsättare. En del forskare 

hävdar dock att IASB:s arbete mer går att likna med en standardisering (Alexander & Nobes 

2010, s. 80). Dessa olika uppfattningar belyser, enligt oss, problematiken förknippad med 

utvecklingen av en harmonisering. Olika tolkningar av begreppet kan tänkas bidra till en 

osäkerhet kring harmoniseringsprocessen då definitionen av när en harmonisering är uppnådd 

i sig är en tolkningsfråga. Det blir heller inte självklart vilken riktning harmoniseringen tar 

och vad för konsekvenser det får för det enskilda landet. En harmonisering behöver inte 

nödvändigtvis innebära att de olika standardsättarna möts på mitten, utan kan istället innebära 
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att de väljer de standarder som är mest lämpliga ur en internationell synvinkel. Det kan 

resultera i att en standardsättare dominerar över de resterande standardsättarna.  

För att uppnå konsekventa och logiska redovisningsstandarder är det viktigt att utgå ifrån en 

allmänt accepterad teori, en så kallad föreställningsram (Jones & Wolnizer 2003, s.383, 

DePree 1989, s.61). En föreställningsram beskriver vad som anses vara viktiga egenskaper för 

användbar redovisningsinformation och syftar till att guida och förbättra framställandet av 

standarder, likväl som redovisningspraktiken (Godfrey et al. 2006, ss.94,122). År 2010 

publicerade FASB och IASB de två första kapitlena av vad som ska bli en gemensamt 

framtagen föreställningsram. Kapitlena definierar bland annat sex stycken kvalitativa 

egenskaper, vilka ska ligga till grund för framtagandet av nya konsekventa standarder (IASB 

2010a, p.QC4,QC19). 

Inom litteraturen är det vanligt att särskilja på två olika redovisningstraditioner, Anglosaxisk 

och Kontinental (Nobes 2011, s.268). Den anglosaxiska redovisningstraditionen beskrivs ofta 

som marknadsdriven, där regler skapas av icke-statliga organ. Exempel på länder med denna 

tradition är Storbritannien och USA (Lamb, Nobes & Roberts 1998, s.173). En del forskare 

gör även en uppdelning på anglo-amerikansk och anglo-brittisk då det förekommer skillnader 

i redovisningsreglernas innehåll mellan USA och Storbritannien (Nobes 1998, s.181). 

Utmärkande särdrag i redovisningen hos kontinentala länder är att de domineras av 

försiktighetsprincipen (d’Arcy 2001, s.327) och att regler oftast skapas i samförstånd med 

staten (Deegan & Unerman 2011, s.129). Typiska kontinentala länder är Tyskland, Frankrike 

och Italien (Johansson 2010, s.52). På senare tid har debatter förts om denna indelning är 

användbar (Nobes 2011, s.270, d’Arcy 2001, s.328). Det har bildats två grupperingar av 

motståndare och förespråkare, där motståndare anser att klassificeringen baseras på icke-

representativ redovisning eller att fokus varit på regelverken istället för praxis (Nobes 2011, 

s.270). Nobes (2011, s.270) lyfter även frågan om klassificeringen, i samband med införandet 

av IFRS, verkligen är relevant vad gäller harmoniseringsprocessen.  

IASC/IASB anses använda sig av en redovisning som är starkt kopplad till den anglo-

amerikanska redovisningstraditionen (d’Arcy 2001, s.327, Deegan & Unerman 2011, s.147). 

De länder inom EU som tidigare byggt sina redovisningsstandarder enligt kontinental 

redovisningstradition blir således tvingade att successivt röra sig mot en anglo-amerikansk 

redovisning. Harmonisering genom lagar och regler, även kallad harmonisering på en de jure 

nivå, innebär nödvändigtvis inte att det blir en harmonisering på de facto nivå det vill säga 

harmonisering av redovisningspraxis (Nobes & Parker 2006, s.75). Enligt Tay och Parker 

(1990, s.75) uppnås en harmonisering bäst på de facto nivå. En studie utförd av Nobes (2011, 

s.268) visar att det fortfarande finns nationella skillnader mellan länder som alla redovisar 

enligt IFRS, trots ett arbete mot harmonisering som letts av IASC/IASB och EU i 30 år. 

Detta, menar Nobes (2011, s.268), visar på att redovisningsskillnaderna är djupt rotade och på 

lång sikt är resistenta mot harmonisering 
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1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna problemdiskussion har vi formulerat följande 

forskningsfrågor: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika regelverken? 

 Hur väl är de kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen förankrade i 

standarderna? 

 Vilka utvecklingstendenser går att skönja i den internationella redovisningen? 

1.4 Syfte 

Mot bakgrund av den internationella harmoniseringsprocessen syftar vår studie till att 

undersöka och analysera vilka likheter och skillnader det finns mellan FASB:s och IASB:s 

regelverk, hur väl de kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen är förankrade i 

standarderna samt vilka utvecklingstendenser som går att urskilja.  

1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat vårt syfte till att undersöka utvalda standarder i IAS/IFRS och US GAAP. 

Genom att genomföra en analys mellan två regelverk av stor internationell betydelse och 

undersöka hur väl föreställningsramen speglas i standarderna får vi en flerdimensionell analys 

av harmoniseringen. Vi har utgått från år 2002 och använd det som en mittpunkt i studien, och 

därefter undersökt hur redovisningen sett ut innan och efter det året. 

1.6 Ämnets relevans  

Idag sker flertalet av företagens investeringar globalt över hela världen, vilket ställer högre 

krav på jämförbarhet. Finansiella rapporter framtagna enligt länders nationella 

redovisningsregler är sällan jämförbara, varför arbetet mot en harmonisering av 

redovisningsstandarder har ökat markant de senaste åren (Hines 2007, ss.4-5). Genom att 

utföra en analys mellan de två största regelverken, det vill säga IFRS och US GAAP, samt 

undersöka hur väl de kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen speglas i standarderna får 

vi med en flerdimensionell analys av harmoniseringsprocessen. En sådan analys bidrar 

således med en ny vinkling till den aktuella debatten angående harmoniseringsprocessen. 

1.7 Studiens fortsatta disposition 

Uppsatsen disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel två redogörs för studiens 

tillvägagångssätt, såsom val och motivering av forskningsansats, undersökningsansats, urval 

samt källkritik. I kapitel tre presenteras den teoretiska referensram som utgör grunden för vår 

studie. I kapitlet behandlas för studien relevanta begrepp och teori. I kapitel fyra ges en 

djupare beskrivning av de utvalda områdena leasing, verkligt värde och intäktsredovisning 

samt IASB:s och FASB:s föreställningsramar. Utifrån den presenterade empirin analyseras i 

kapitel fem likheter och skillnader mellan de olika regelverken. Regelverken ställs därefter 

mot varandra och analyseras även med hjälp av den teoretiska referensramen. I kapitel sex 

presenteras studiens slutsatser. En fördjupande diskussion förs slutligen i kapitel sju 

tillsammans med förslag på framtida forskning. 
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 2 Metod 
I detta kapitel redogörs för läsaren de metodiska val vi baserat vår studie på, samt motivering 

för dessa. I kapitlet presenteras även studiens tillvägagångssätt i form av datainsamling och 

urvalsmetod. Vidare förs en diskussion kring den inverkan våra val kan tänkas ha på studien 

och hur vi agerat för att säkerställa studiens trovärdighet. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring val av metod och hur studien kunnat göras annorlunda. 

2.1 Forskningsansats 

För att uppnå studiens syfte har vi utgått från empirisk data i form av utvalda kapitel från 

IAS/IFRS och US GAAP. Utifrån det empiriska materialet utförs en komparativ analys där 

likheter och olikheter, regelverken emellan, blir belysta. Studien har således sin utgångspunkt 

i empirin, i likhet med den induktiva ansatsen. En induktiv ansats kännetecknas av att 

forskaren formar teori utifrån det insamlade empiriska materialet, till skillnad från den 

deduktiva ansatsen där forskaren utgår från befintliga teorier för att formulera teser/hypoteser, 

som sedan ska genomgå empirisk granskning (Adams & Ebooks 2007, s.29). Jacobsen, 

Sandin och Hellström (2002, s.35) beskriver att målet med den induktiva ansatsen är att 

ingenting ska begränsa vilken information den enskilda forskaren samlar in. Utifrån den 

insamlade empirin analyseras informationen för att urskilja mönster och utvecklingstendenser, 

utan att i förväg ha fastställt viktiga dimensioner. Våra slutsatser kommer således att grunda 

sig i verkliga händelser. Ett sådant tillvägagångssätt är, enligt Patton (1990, s.44), vanligt för 

den induktiva ansatsen. Vi anser därför att den induktiva ansatsen lämpar sig bäst för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor. 

2.2 Undersökningsansats 

Det finns två olika forskningsstrategier, en kvantitativ och en kvalitativ ansats. En kvantitativ 

studie kännetecknas av kvantifiering vid insamling av data och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder (Patel & Davidson 2003, s.14), där betoning ligger på prövning av olika teorier 

(Teorell & Svensson 2007, s.10). Till skillnad från kvantitativa studier är kvalitativa mer 

inriktade på att finna en djupare förståelse på hur saker och ting fungerar inom ett visst 

område och fokuserar på tolkning av ord och texter (Teorell & Svensson 2007, s.10). Grønmo 

och Winqvist (2006, s.374) skriver att den kvalitativa ansatsen lämpar sig bra då forskaren vill 

studera en kontinuerlig utvecklingsprocess över tid. Då vår studie avser att fånga upp den 

kontinuerliga utvecklingen av harmoniseringsprocessen anser vi därför, i likhet med Grønmo 

och Winqvist (2006) resonemang, att den kvalitativa ansatsen är att föredra. Vidare baseras 

studien på kvalitativ data i form av olika regelverk och standarder. För att på bästa sätt kunna 

besvara våra problemfrågor har vi därför antagit en kvalitativ ansats med en, som ovan nämnt, 

komparativ design.  

Komparativa studier innefattar vanligtvis få enheter, men varje enhet är som regel komplex 

och omfattande (Grønmo & Winqvist 2006, s.381). En tyngdpunkt i denna studie är att få en 

helhetsförståelse för varje enhet, det vill säga de olika standarder vi avgränsat oss till. Genom 

en analytisk jämförelse mellan dessa enheter utvecklar vi en generell kunskap kring 

harmoniseringsprocessen. Komparativa studier, menar Grønmo och Winqvist (2006, s.381), 

lämpar sig särskilt inom samhällsvetenskapen då forskaren strävar efter att skapa en generell 

kunskap av en utvecklingsprocess. Studien kan till viss del likställas med historisk- 

komparativ studie, då den bygger på likheter och skillnader mellan långsiktiga 

utvecklingsprocesser i olika länder (Grønmo & Winqvist 2006, s.388). 
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En vanlig kritik mot kvalitativa studier är att forskningen kan vara för subjektiv (Bryman & 

Bell 2011, s.408). Det går inte att utesluta att vår studie innefattar personliga värderingar då 

även våra förkunskaper och utbildningsbakgrund inte är att se som objektiva (Holme, Solvang 

& Nilsson 1997, s.95). Vi anser emellertid att den är av hög objektivitet då den baseras på 

regelverk och standarder till skillnad från intervjuer där det finns större utrymme för tolkning. 

Genom en medvetenhet om de nackdelar som är förknippade med kvalitativa studier har vi 

tillämpat ett försiktigt förhållningssätt för att minimera dess påverkan på vår studie. 

Rumsperspektivet har en central roll i komparativa studier, vilket det även har i vår studie. 

Rum i denna bemärkelse går här att likställa med regelproduktioner, som i denna studie utgörs 

av US GAAP och IFRS. Då vår studie går ut på att jämföra det amerikanska regelverket mot 

IFRS sker en jämförelse mellan olika institutioner. Tidsperspektivet är också en viktig del i 

studien då vi jämför olika institutioner och dess förändring under loppet av en tidsperiod.  

2.3 Datainsamling 

I den metodologiska litteraturen skiljer man mellan primär- och sekundärdata. Skillnaden är 

emellertid otydlig. Åsikterna om vad som kategoriseras som vad skiljer sig åt (Holme, 

Solvang & Nilsson 1997, s.133). I denna studie har insamling av data utgjorts av dokument 

från regelverken IAS/IFRS och US GAAP. Vi anser att dessa dokument är sekundärdata. 

Detta då sekundärdata är data som redan samlats in för andra ändamål (Befring & Andersson 

1994, s.65) eller annan problemställning än den som forskaren vill belysa (Jacobsen, Sandin 

& Hellström 2002, s.153). Vi har själva varken upplevt eller deltagit vid utformningen av 

dessa data, vilket Holme, Solvang och Nilsson (1997, s.132) benämner som ett kriterium för 

primärdata. En vanlig beskrivning av primärdata är att det utgörs av observationer, intervjuer 

eller enkäter (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s.152), vilket inte förekommer i denna 

studie.  

Ytterligare en klassificering av data som är relevant för studien är indelningen i normativ och 

kognitiv data (Holme, Solvang & Nilsson 1997, s.126). Normativ data kännetecknas av att 

vara värderande och används lämpligen då man önskar få information om exempelvis 

förhållningssätt och avsikter. Om intresset istället ligger på att få en allmän uppfattning om de 

förhållanden som råder, och hur dessa upplevs, lämpar sig kognitiv data bäst då denna 

karakteriseras av att vara berättande (Holme, Solvang & Nilsson 1997, ss.126-127). Studiens 

syfte och forskningsfrågor ställer krav på både normativa och kognitiva inslag. För att få en 

beskrivande bild av harmoniseringsprocessen och möjliggöra för en analys om framtidens 

utveckling, har det i studien använts kognitiv data i form av vetenskapliga artiklar och till viss 

del även kvalificerad ekonomisk litteratur (för definition av kvalificerad ekonomisk litteratur 

se avsnitt 2.6.2). För att möjliggöra en jämförelse mellan de olika regelverken samt få en klar 

uppfattning av vad som anses vara det eftersträvade målet, används istället normativ data i 

form av regler och standarder.  

2.4 Urval 

Studiens urval har gjorts systematiskt för att öka informationsvärdet utifrån studiens syfte. 

Studien har avgränsats till utvalda kapitel från regelverken IFRS och US GAAP. Regelverken 

IFRS och US GAAP valdes ut på grund av deras betydande roll avseende 

harmoniseringsprocessen. De olika standarder som jämförs representerar likartade områden 

från regelverken som vi anser vara relevanta ur ett harmoniseringsperspektiv.  De utvalda 

områdena utgörs av leasing, verkligt värde och intäktsredovisning, som alla är av stor 
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ekonomisk betydelse, är frekvent förekommande i näringslivet samt baseras på komplexa 

regler. Vidare utgör dessa aktuella områden för samarbetet mellan FASB och IASB. En 

jämförelse görs även mellan regelverkens olika föreställningsramar, vilka likt ovan är 

systematiskt utvalda. 

2.5 Undersökningens trovärdighet 

Vid en reflektion av studiens trovärdighet är det två kriterier som bör beaktas, reliabilitet och 

validitet. Med hjälp av dessa kriterier kan en studies kvalitet bedömas, det vill säga hur 

forskaren samlat in, analyserat och tolkat informationen (Merriam B 1994, s.174).  

2.5.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att besvara hur pålitligt ett datamaterial är (Grønmo & 

Winqvist 2006, s.220). För att en studie ska vara reliabel krävs det att en annan forskare ska 

kunna få samma resultat och slutsatser som den ursprungliga forskaren, förutsatt att han/hon 

följer samma handlingssätt (Yin 2006, s.59). I praktiken kan detta kriterium dock vara svårt 

att uppnå, menar Grønmo och Winqvist (2006). Det beror på att många samhälleliga fenomen 

befinner sig i ständig förändring och att undersökningsobjekten många gånger är komplexa, 

vilket gör att en upprepning av exakt samma studie kan vara problematisk (Grønmo & 

Winqvist 2006, s.220). Detta är särskilt relevant i denna studie då harmoniseringsprocessen är 

i ständig förändring.  

Det faktum att begreppen reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativa studier gör att 

begreppen blir svåra att applicera på kvalitativ forskning (LeCompte & Goetz 1982, s.31). För 

att hantera denna problematik har vi valt att dela in reliabilitet i intern och extern. LeCompte 

och Goetz (1982, s.31) hävdar att en sådan indelning gör begreppen relevanta även inom den 

kvalitativa forskningen. Extern reliabilitet avser en studies replikerbarhet samt huruvida andra 

forskare skulle dra liknande slutsatser med samma förutsättningar (LeCompte & Goetz 1982, 

s.32). Om studien skulle replikeras inom samma tidsintervall, det vill säga ur ett historiskt 

perspektiv, så skulle graden av extern reliabilitet vara hög. Det datamaterial som studien 

grundar sig på är även av hög reliabilitet, då det är baserat på forskning och regelverk. Det 

faktum att vi har baserat vår studie på offentliga dokument och handlingar innebär att vem 

som helst kan ta del av informationen med samma förutsättningar. En framtida studie, som 

därmed baseras på nya förutsättningar, skulle troligtvis komma att skilja sig åt i resultatet. 

Enligt LeCompte och Goetz (1982, s.41) uppnås intern reliabilitet genom att forskarna, om 

det är två eller fler forskare i en studie, är överens om vad de ser och hör. Vi har beaktat intern 

reliabilitet genom att vi tolkat och analyserat fram våra slutsatser gemensamt.  

2.5.2 Validitet  

Det andra kriteriet, validitet, innebär att studien mäter det den är avsedd att undersöka och 

därmed kan ge hållbara slutsatser (Yin 2006, s.55). Även detta kriterium har vi i studien delat 

in i intern och extern validitet. Intern validitet berör frågan huruvida man har samlat in den 

data man önskat samla in. För att säkerställa den interna validiteten har vi, under tiden studien 

fortlöpt, kontrollerat undersökningen och våra resultat mot vetenskapliga artiklar. Vi har även 

i möjligaste mån kritiskt granskat studiens slutsatser. Under studiens gång har vi 

genomgående återkopplat till vårt syfte och vår problemformulering för att försäkra oss om att 

studien håller en hög kvalitet vad gäller validitet. För att uppnå detta har fokus legat på att 

samla in relevant data, vilket bidragit till att vi har kunnat argumentera för våra slutsatser. 
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Möjligheten att överföra de upptäckter som gjorts i studien till andra sammanhang, går under 

benämningen extern validitet (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s.255). Avsikten med 

studien är inte att generalisera vårt urval av kapitel till samtliga kapitel i regelverken, vilket i 

kvalitativa studier inte heller är vanligt förekommande (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, 

s.266). Den externa validiteten kan därmed anses vara relativt låg. För att studiens kvalitet 

inte ska bli lidande kan slutsatserna således endast representera det undersökta området, då 

studiens resultat ligger till grund för framställandet av slutsatserna.  

2.6 Källkritik 

Källmaterial kan vara av olika kvalitet och karaktär (Holme, Solvang & Nilsson 1997, s.126). 

Studien grundar sig till största del på kvalitativ data i form av offentliga dokument, men även 

andra typer av källor används. Det är av stor vikt att de källor som används i en studie baseras 

på grundliga överväganden och genomgår kritisk granskning (Grønmo & Winqvist 2006, 

s.125). För att försäkra att uppgifterna i denna studie är av hög giltighet, det vill säga att 

källorna är relevanta och tillhandahåller rätt information för studien, har vi gjort en kritisk 

genomgång av använda källor. 

2.6.1 Offentliga dokument 

Offentliga dokument och tryck förekommer i studien i form av utgivna standarder och 

föreställningsramar från de olika regelverken, direktiv, exponeringsutkast (ED), 

diskussionsunderlag samt inkomna kommentarer från ED. En bedömning av 

dokumentkällornas kvalitet har gjorts utifrån John Scotts (1990, s.19) fyra kriterier; 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och mening. Vad gäller autenticiteten av de 

dokument som används i studien anser vi dessa vara höga, då de är de är tagna direkt från 

källan, det vill säga från de faktiska regelverken, i dess originalform. Av samma anledning är 

även trovärdigheten hos dokumenten hög. De dokument vi använt oss av är publicerade av 

normgivare och har genomgått flertalet granskningar innan publikation, således undviks 

risken för att dokumenten återspeglar en enskild individs egenintressen. Genom att använda 

sig av ursprungskällan lämnas inget utrymme för manipulation av texten.  

Dokumentens representativitet är ett viktigt kriterium för att kunna sätta gränser för studiens 

resultat (Scott 1990, s. 24) och även av stor vikt i denna studie. Då vi gjort ett systematiskt 

urval av kapitel kan det tänkas att studiens resultat kan vara missvisande. Detta då 

systematiska urval, till skillnad från slumpmässiga urval, inte i samma utsträckning gör det 

möjligt att generalisera resultatet till populationen (Merriam B 1994, s.61). Vi anser dock att 

urvalet av kapitel, och således också dokumenten, är representativa utifrån studiens syfte då 

urvalet skett baserat på aktuella avsiktsförklaringar från IASB och FASB. Det sista kriteriet, 

mening, avser att ta hänsyn till den sociala kontext som dokumenten härrör från (Scott 1990, 

ss.28-29). På grund av språkliga skillnader finns alltid en risk för tolkningsfel, likaså kan 

olika tolkningar av texten uppstå på basis av vår egna subjektiva kunskapssyn. En eliminering 

av denna risk är omöjlig att uppnå. Genom att kontinuerligt diskutera våra tolkningar, både 

författare sinsemellan likväl som med andra personer insatta i ämnet, samt återkoppla till det 

tid och rum som dokumenten skapades, har vi agerat för att minska risken för feltolkning. 

2.6.2 Kvalificerad ekonomisk litteratur 

För att åstadkomma så hög tillförlitlighet som möjligt refereras det i möjligaste mån till källor 

av vetenskaplig karaktär, såsom vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Ett sätt att 
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säkerställa att en artikel är av vetenskaplig karaktär är en granskning i form av peer review 

eller referee-system (Friberg 2006, s.38). Annan ekonomisk litteratur förekommer även där 

peer review inte ägt rum. Vi har i dessa fall bedömt källan och innehållet som trovärdig och 

av hög kvalitet.  

Då vår avsikt har varit att utföra en studie med hög vetenskaplig kvalitet har vi i stor 

utsträckning undvikt att använda kurslitteratur. Läroböcker kan reflektera författarnas egna 

åsikter och erfarenheter samt att källhänvisningen i många fall kan vara bristande, varför 

dessa bör användas med försiktighet (Friberg 2006, s.40). De läroböcker som använts i 

studien har bedömts efter författarnas anseende inom professionen och anses vara av hög 

trovärdighet.  

2.6.3 Internet 

Kvaliteten på internetkällor varierar stort både vad gäller innehåll och utseende (Leth & 

Thurén 2000, s.12). Vi har under studiens gång ställt oss kritiska till användningen av 

internetkällor. De internetkällor som antagits i studien har använts med begränsad omfattning 

och endast då informationen inte gått att införskaffa på annat sätt. Informationen som hämtats 

på internet är tagen från standardsättarnas egna hemsidor och kan därmed betraktas som 

tillförlitlig. 

2.7 Studiens genomförande 

Som följd av allt mer globaliserade marknader har harmoniseringsdebatten av 

redovisningsstandarder blivit högst aktuell. Vi valde därför att fördjupa oss inom detta ämne, 

då vi anser att det är ett spännande område som förtjänar att studeras närmare. Arbetet med 

studien påbörjades genom att läsa in oss på ämnet för att kunna bilda oss en uppfattning om 

hur den internationella redovisningen ser ut idag (2013). Utifrån det insamlade materialet 

beslutade vi att använda år 2002, det år då samarbetet mellan FASB och IASB påbörjades, 

som utgångspunkt.  Detta för att kunna urskilja utvecklingstendenser både innan och efter 

samarbetet startades samt vilka effekter samarbetet har genererat. För att samla in relevant 

och tillförlitlig fakta har vi använt oss av databaserna Business Source Elite, Scopus och 

Summon. Sökord som vi använt oss av är till exempel ‖harmonization‖, ‖convergence‖, 

‖accounting differences‖ och ‖international accounting‖. Vi har utgått ifrån publicerade 

avsiktsförklaringar mellan FASB och IASB för att välja relevanta undersökningsområden. För 

att möjliggöra en jämförelse mellan standardsättarnas regelverk har vi även granskat deras 

standarder inom de berörda områdena. De böcker vi har använt oss av i studien har inhämtats 

från biblioteken hos Handelshögskolan i Göteborg och Högskolan i Borås. Samtliga 

ställningstaganden i studien har genomförts tillsammans för att öka studiens tillförlitlighet.  

2.8 Metodreflektion 

Studien är utförd utifrån en induktiv forskningsansats och en kvalitativ undersökningsansats. 

Vidare har studien utformats efter en komparativ forskningsdesign. Vi är medvetna om att det 

går att finna brister i studiens metodval, särskilt avseende generaliserbarheten av vårt resultat 

då studiens omfattning är begränsad. En möjlig alternativ design som vi tror skulle passa 

studien väl, är fallstudie. Fallet skulle då bestå av harmoniseringsprocessen, vilket vi skulle 

belysa genom att analysera de olika regelverken. Vår bedömning är att studien i ett sådant 

scenario skulle få ett liknande resultat då komparativ design i kvalitativa studier är att likna en 

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsh
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förlängning av en fallstudie (Bryman & Nilsson 2011, s.82). Likaså hade generaliserbarheten 

fortfarande varit en svaghet. 

För att få ett mer generaliserbart resultat hade en kvantitativ undersökningsansats kunnat 

tillämpas. Studien hade då kunnat baseras på ett större urval genom att använda sig av på 

förhand bestämda begrepp som styr granskningen av standarderna. Studiens 

problemformulering kräver emellertid en djupare förståelse och tolkning, vilket inte lämpar 

sig vid en kvantitativ undersökningsansats. Redovisningsprofessionen bygger till stor del på 

omdöme. För att kunna analysera den framtida utvecklingen av harmoniseringsprocessen 

krävs det att även vi som forskare använder vårt omdöme, varför vi anser att den kvalitativa 

undersökningsansatsen med vald design passar studien bäst.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för läsaren de teoretiska förkunskaper som krävs för att följa med i de 

resonemang som förs i studien. Kapitlet utgör även en grund för kommande analys och 

diskussion. Den teoretiska referensramen inleds med en skildring av de orsaker som utgör 

skillnader i redovisningen följt av syftet med redovisningen. Slutligen görs en beskrivning av 

de olika standardsättarna och dess regelverk samt en fördjupning av begreppet harmonisering.  

3.1 Orsaker till internationella skillnader i redovisning 

3.1.1 Princip/regelbaserad redovisning 

En vanlig indelning inom redovisning är att särskilja mellan principbaserade och 

regelbaserade redovisningsstandarder (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s.749). 

Principbaserade standarder innehåller ofta tydliga beskrivningar för avsikten med standarden, 

men desto mindre tydliga beskrivningar vad gäller genomförande och vägledning. Sålunda 

krävs det att utövaren tolkar standarderna utefter sin egna professionella bedömning (Collins, 

Pasewark & Riley 2012, ss.681-682). Regelbaserade standarder innehåller ofta mycket 

detaljerad vägledning och ställer därför inte samma krav på utövarens professionella 

bedömning (Collins, Pasewark & Riley 2012, s.681). De flesta regelverken innefattar 

standarder som är till viss del regelbaserade, även om de i övrigt kan anses vara 

principbaserade. Huruvida de klassificeras som regel - eller principbaserade beror på graden 

av specificering i standarder, även kallat brightlines. Regelbaserade standarder karakteriseras 

av att innehålla många brightlines (Collins, Pasewark & Riley 2012, s.682). 

IASB:s regelverk IAS/IFRS är starkt förknippat med principbaserade redovisningsstandarder. 

USA:s regelverk US GAAP beskrivs däremot som regelbaserat, vilket de på senare tid blivit 

kritiserade för (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s.749). Många menar att de stora 

redovisningsskandaler som skett under de senaste åren kan ha sin grund i att US GAAP blivit 

för regelbaserat (U.S. Securities and Exchange Commission 2002). Nobes (2005, s.26) 

beskriver ett flertal fördelar med regler vilka är ökad jämförbarhet, ökad verifierbarhet för 

bland annat revisorer och tillsynsmyndigheter, reducerande möjligheter för resultatförvaltning 

genom bedömningar samt förbättrad kommunikation av normgivarnas avsikter. Även 

Schipper (2003, s.67) nämner att regelbaserade standarder ofta motiveras genom att de leder 

till ökad jämförbarhet. Genom att tydligt specificera hur en standard ska användas torde 

skillnaderna i tillämpningen av standarden följaktligen minska. Schipper (2003, s.67) 

framhåller dock att det finns en risk att denna ökning av jämförbarhet endast är av ytlig 

karaktär. Vidare hävdar motståndare till regelbaserade standarder att dessa uppmuntrar 

företagen till att redovisa utefter en strikt tolkning av reglerna istället för själva avsikten med 

dem (Collins, Pasewark & Riley 2012, s.682).  

Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s.750) anser att principbaserade standarder är 

lösningen på de problem som är förknippade med regelbaserade standarder. Detta då de ökar 

behovet av att tillämpa professionell bedömning som överensstämmer med avsikten för 

standarden. Denna åsikt delas numera även av den Amerikanska finansinspektionen Securities 

and Exchange Commission (SEC) som år 2003 publicerade en rapport där de kom fram till att 

redovisningsstandarder lämpligast bör vara målbaserade (U.S. Securities and Exchange 

Commission 2002), vilka är att likna principbaserade standarder. 
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3.1.2 Anglosaxisk och kontinental tradition 

Inom redovisningsteorin är en uppdelning mellan anglosaxisk och kontinental redovisning 

vanligt förekommande (Nobes 2011, s.268). De största skillnaderna har sitt ursprung i olika 

civilrättsliga traditioner (Smith 2006, s.67). Utmärkande drag för den anglosaxiska traditionen 

är att den drivs av marknaden. Reglerna formuleras av icke-statliga organ (Lamb, Nobes & 

Roberts 1998, s.173) och de främsta användarna av finansiella rapporter utgörs av investerare 

och kreditgivare (Bloom 1997, s.59). Traditionen efterföljs i bland annat länderna 

Storbritannien, USA (Lamb, Nobes & Roberts 1998, s.173) Kanada, Australien och Nya 

Zeeland (Dunphy & Herbig 1994, s.51). Den anglosaxiska traditionen kan enligt Nobes 

(1998, s.181) delas in i två klasser, anglo-amerikansk och anglo-brittisk. En förklaring till det 

är att det förekommer skillnader i redovisningsreglernas innehåll mellan USA och 

Storbritannien (Nobes 1998, s.181).  

Frankrike, Tyskland och Italien är alla exempel på kontinentala länder (Nobes 1998, s.181). 

Traditionen härstammar från romersk rätt och grundar sig på civilrättsliga regler. Dessa 

baseras på nedskrivna lagar (Smith 2006, s.67) och formuleras i samförstånd med staten 

(Deegan & Unerman 2011, s.129). Huvudanvändarna av den kontinentala redovisningen 

består av banker och myndigheter, vilka även har ett stort ägarinflytande på företagen (Bloom 

1997, s.59).  

Den kontinentala traditionen kan sammankopplas med försiktighetsprincipen vid värdering av 

tillgångar (d’Arcy 2001, s.327, Hellman 2008, s.71). Vid en sådan värdering sker en 

systematisk underskattning av tillgångar och överskattning av skulder samt att intäkter 

erkänns så sent som möjligt och kostnader så tidigt som möjligt. Ett sådant tankesätt kritiseras 

vanligen av anhängare av den anglosaxiska traditionen, då den menar att det är ett sätt att 

minska betydelsen av räkenskapsinformationen (Hellman 2008, s.72). Den kontinentala 

traditionen utgår från att en korrekt redovisning är den som stämmer överens med lagen till 

skillnad från den anglosaxiska som utgår från en rättvisande bild (Smith 2006, s.68). Den 

anglosaxiska traditionen sammankopplas med US GAAP (Smith 2006, s.69).  

Enligt Smith (2006, s.71) har utvecklingen gått mot att den anglosaxiska, till viss del, tagit 

över den kontinentala traditionen. Detta då IASB utarbetar sina standarder inom ramen för 

den anglosaxiska traditionen. Orsaker till det är uppkomsten av multinationella företag, 

Storbritanniens inträde i EU och en internationell harmonisering som baseras på den 

anglosaxiska traditionen (Smith 2006, s.70).  

På senare tid har debatter förts om denna indelning är lämplig eller går att använda (Nobes 

2011, s.270, d’Arcy 2001, s.328). Det har bildats två grupper; motståndare respektive 

förespråkare. De som är motståndare anser att klassificeringen baseras på icke-representativ 

redovisning och att fokus ligger på regelverken istället för att fokusera på praxis (Nobes 2011, 

s.270). Johansson (2010, s.52) fortsätter Nobes resonemang och menar att uppdelningen 

baseras på historisk tradition. Vidare menar han att den är schematisk och översiktlig. 

Skillnader mellan olika kulturer tenderar över tid att minska, vilket beror på den 

internationella utvecklingen av samarbete och företagens ökade intresse för verksamhet i 

andra länder (Johansson 2010, s.52). Nobes (2011, s.270) lyfter även frågan om 

klassificeringen, i samband med införandet av IFRS, verkligen är relevant vad gäller 

harmoniseringsprocessen.  
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3.1.3 Rättssystem 

Redovisningsvärlden kan delas in i två olika rättssystem, common law och codified law (code 

law) (Nobes 1998, s.173). Ordet rättsystem används för att beskriva lagen inom en viss 

jurisdiktion (Nobes & Roberts 2000, s.26). Common law är ett rättsystem där regelverken 

bygger på accepterade och allmänna principer som innefattas i rättspraxis. De fungerar som 

prejudikat och tillämpas på situationer som inte omfattas av lagen (Habib 2007, s.1). Enligt 

Nobes och Parker (2006, s.28) växte rättssystemet fram i England av domare som verkade för 

kungens räkning. Till skillnad från code law är common law mindre abstrakt och strävar efter 

att ge svar på specifika fall istället för att formulera generell regler (Nobes & Parker 2006, 

s.28). USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien är exempel på länder med common law 

(Habib 2007, s.1).  

Det andra rättssystemet code law baseras på lagar och mindre på detaljerade och specifika 

rättspraxis (Habib 2007, s.1). Rättsystemet utvecklades av europeiska universitet på 1100-

talet (Nobes & Parker 2006, s.28). Code law har implementerats i bland annat länderna 

Tyskland, Japan, Belgien, Italien och Spanien (Habib 2007, s.1).  

Enligt Nobes och Roberts (2000, s.26) är det många forskare som har kunnat urskilja ett 

samband mellan ett lands typ av rättssystem och typen av finansiella rapporter. Generellt är 

det rättsystemet som påverkar redovisningens utformande, men det finns undantag. Nobes och 

Roberts (2000, s.26) tar Nederländerna som exempel där de har code law, men influeras av 

anglosaxisk redovisningstradition. De länder som har common law som rättssystem följer 

vanligtvis den anglosaxiska redovisningstraditionen och code law länder den kontinentala 

traditionen (Nobes 1998, s.181, Nobes & Roberts 2000, s.26).  

Då efterfrågan på graden av transfererbarhet på finansiell information varierar mellan olika 

länder är det viktigt för standardsättare att förstå hur skillnader i redovisningsinformation 

formas av olika rättssystem (Habib 2007, s.3). För att IASB ska lyckas uppnå en uppsättning 

av gemensamma redovisningsstandarder krävs det att de tar hänsyn till dessa skillnader. 

Enligt Habib (2007, s.3) är detta är en stor utmaning i utvecklingen mot en harmoniserad 

redovisning. 

3.1.4 Skattesystem 

Skillnader i länders redovisning kan delvis förklaras av att skattesystemen i länderna är 

utformade olika (Nobes 1998, s.171). Nobes (1998, s.171) delar in skattesystemet i två olika 

kategorier där den ena kategorin utgörs av ett skattesystem som är nära relaterat till 

redovisningen och den andra där skattesystemet är särskiljt från redovisningen. I den första 

kategorin, menar Nobes (1998, s.171), kommer skillnader i nationella skatteregler skapa 

skillnader mellan länders redovisning, i motsats till den andra kategorin där skattereglerna har 

en mindre påverkan på internationella redovisningsskillnader. Länder tillhörande den första 

kategorin är till exempel Frankrike, Italien och Tyskland som även ingår i den kontinentala 

redovisningstraditionen. Den andra kategorin är anglosaxiska länder som exempelvis 

Storbritannien och USA (Nobes 1998, s.171). 

3.1.5 Finansieringssystem 

De flesta länder uppvisar redovisningssystem som är influerade eller kopierade av andra 

länder (Nobes & Roberts 2000, s.27). Det föreligger ett problem med detta då ett influerat 

redovisningssystem inte nödvändigtvis är det mest optimala för ett land, eftersom det till 
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exempel inte har samma förutsättningar som ursprungslandet. I de länder som inte är 

dominerade av andra påverkas den finansiella rapporteringen, enligt Nobes och Roberts 

(2000, s.27), av det finansiella systemet. Den främsta orsaken till internationella skillnader i 

den finansiella rapporteringen är emellertid olika syften med rapportering (Nobes 1998, 

s.166). Enligt Nobes (1998, s.166) är det finansiella systemet relevant vid fastställande av 

syftet med finansiell rapportering. Nobes (1998, s.167) klassificerar det finansiella systemet i 

två grupper, kreditmarknadsbaserade system och kapitalmarknadsbaserade system. 

Respektive system kan vidare delas in i interna och externa finansiärer. Tillsammans bildas 

fyra kategorier, vilket visas i bilaga 1. 

Interna finansiärer utgörs av regeringen, banker, familjer och andra företag som alla sannolikt 

har nära och långsiktiga relationer till sina investeringsobjekt. Personer i företag som inte 

tillhör styrelsen eller har en nära relation till företaget räknas som externa finansiärer (Nobes 

1998, s.167). Skillnaden i syfte med rapportering i dessa olika system kommer att leda till 

skillnader i redovisningstekniker, menar Nobes (1998, s.167). Finansieringssystem som 

domineras av kapitalmarknader behöver erbjuda relevant information på prestationer och 

bedömningar av framtida kassaflöden för att fungera som underlag vid finansiella beslut 

(Nobes 1998, s.169). System som kännetecknas av kreditmarknader fokuserar istället på en 

försiktig och tillförlitlig utdelningsbar vinst, som ska fungera som säkerhet för borgenärer 

(Nobes 1998, s.169). Vad gäller skillnaden mellan interna och externa kommer en marknad 

som är externdominerad ställa högre krav på publika finansiell rapporter (Nobes 1998, s.167).  

3.1.6 Kultur 

Redovisning påverkas till stor del av dess omgivning och då är även kultur inräknad (Nobes 

& Parker 2006, s.25). Hofstede (1984, s.82) definierar kultur som en kollektiv uppfattning hos 

medlemmar i en grupp eller samhälle som skiljer från andra och har utvecklat en modell som 

redogör för olika avgörande egenskaper av kultur. I modellen beskriver Hofstede (1984, 

ss.83-84) fyra sociala värden som representerar delar av en gemensam struktur i kulturella 

system i olika länder. Modellen visas i bilaga 2. 

 

Gray (1988, s.6) bygger vidare på denna modell och kopplar de fyra sociala värdena till fyra 

redovisningsvärden. Enligt Grays (1988, s.11) modell är de viktigaste sociala värdena som 

kan sammankopplas med redovisning osäkerhetsundvikande och individualism, då de handlar 

om reglering och omfattning av verkställighet eller överrensstämmelse. Modellen kan 

användas som ett verktyg för att analysera kulturens påverkan på utvecklingen av 

internationella redovisningssystem (Gray 1988, s.11).  

Det kan emellertid vara problematiskt att använda kultur som en förklaring till 

redovisningsskillnader, menar Nobes (1998, s.175), då den är komplex i sin natur. Ett sätt att 

använda kultur är vid undersökning av olika problem, till exempel skillnader i beteende hos 

olika revisorer eller för att dela in länder i kulturellt självförsörjande eller kulturellt 

dominerande (Nobes 1998, s.175). Den första gruppen har en stark medfödd kultur, medan 

den andra har en importerad kultur som domineras av eller är influerade av andra kulturer. 

Beroende på kombinationen av kultur och finansiella system klassificeras länderna in i 

antingen den anglosaxiska eller den kontinentala redovisningstraditionen (Nobes 1998, 

ss.179-181). 
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3.2  Redovisningens syfte 

Som framgår av ovanstående text finns det ingen enskild och allmänt accepterad 

redovisningspraxis. Det har istället utvecklats olika redovisningstraditioner beroende på olika 

miljöer och behov. Oavsett tradition har redovisningens syfte utgått från att den ska vara 

användbar (Alexander & Nobes 2010, s.4). Huruvida redovisningen är användbar beror på 

vem den ska vara användbar för och på vilket sätt den ska nyttjas. Detta är inga självklara 

frågor och åsikterna skiljer sig väldigt åt. Jönsson (1985, s.14) förklarar att den teoretiska 

ansats som antagits är avgörande för uppfattningen av redovisningens syfte. Den första 

ansatsen som Jönsson (1985, s.14) definierar är den ―klassiska‖ ansatsen. Denna ansats går att 

hänföra till välrenommerade forskare som Paton, Littleton och Ijiri (Jönsson 1985, s.14). Ijiri 

(1975, s 33), likt Paton och Littleton, motsätter sig det som Jönsson (1985, s.14) beskriver 

som den andra teoretiska ansatsen, nämligen ―beslutsanvändbarhet‖. De menar att 

redovisningens uppgift är att förse intressenterna med information som kan vara till hjälp vid 

bedömningen om hur väl företagsledningen skött förvaltningen. Uppgiften är därmed inte att 

utgöra underlag för framtida ekonomiska beslut (Artsberg 2005, s.71). Den tredje och sista 

ansatsen som beskrivs är ―informationsmarknader‖. I denna ansats behandlas 

redovisningsinformationen som en vara och bör, precis som andra varor, produceras utefter 

marknadens efterfrågan (Jönsson 1985, s.14). Idag har både FASB och IASB antagit ett 

kapitalmarknadsperspektiv, likt Jönssons beslutsanvändbarhets ansats, där syftet med 

redovisningen anses vara att den ska vara användbar för ekonomiskt beslutsfattande (Artsberg 

2005, s.75). Europeiska länder har traditionellt sett inte haft denna syn på redovisningen. I och 

med en ökad globaliserad marknad har många europeiska länder emellertid frångått sin 

tidigare tradition för att anta kapitalmarknadsperspektivet (Deegan & Unerman 2011, s.35).   

3.2.1 Intressentmodellen 

Utifrån ett intressentperspektiv kan en organisation beskrivas som en uppsättning relationer 

mellan de grupper som, på olika sätt, har ett intresse i de aktiviteter som utgör själva 

verksamheten (Bidhan et al. 2010, s.405). Intressentmodellen är en modell som visuellt visar 

dessa relationer (Fassin 2009, s.114) och finns i många olika versioner (Donaldson & Preston 

1995, s.70). Freeman och Reed (1983, s.91) definierar modellens intressenter som alla de 

grupper som påverkar, eller blir påverkade av, organisationens agerande och mål. 

 Ursprungsmodellen, som ofta kallas ‖Freemans intressentmodell‖, innehåller sju olika 

intressenter (Fassin 2009, ss.114-115), vilka går att utläsa i bilaga 3. 

 

Det är organisationens uppgift att skapa och distribuera så mycket värde som möjligt för 

intressenterna genom att hantera och forma relationerna (Bidhan et al. 2010, s.406). I de fall 

det uppstår en intressekonflikt mellan intressenterna åligger det organisationen att hitta en 

lösning som tillgodoser behoven hos en så bred grupp av intressenter som möjligt. Förtroende 

blir således en viktig beståndsdel i relationen mellan intressenter och organisationen, då 

intressenterna förlitar sig på att organisationen ska agera utefter deras bästa (Greenwood & 

Van Buren 2010, s.431). Om det fordras kompromisser bör organisationen arbeta för att 

förbättra dessa för alla inblandade parter (Bidhan et al. 2010, s.406). Friedman och Miles 

(2002, s.3) poängterar även vikten av att uppmärksamma att intressenternas behov kan ändras 

över tid, likväl deras relation till organisationen.  
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3.3 Internationell normgivning 

3.3.1 IASC/IASB 

År 1973 gick nio normgivningsorgan i länderna: Australien, Kanada, Frankrike, Japan, 

Mexiko, Nederländerna, Storbritannien inklusive Irland, USA och västra Tyskland, 

tillsammans och bildade IASC (Nobes & Parker 2006, s.79). Tidigare hade Accountants’ 

International Study Group (AISG) som bestod av organisationer i Kanada, Storbritannien och 

USA arbetat med att studera skillnader i redovisningspraxis. En bakomliggande faktor till 

grundandet av IASC, menar Nobes och Parker (2006, s.79), var även Storbritanniens inträde i 

den Europeiska gemenskapen (EG) som sedan skulle komma att utvecklas till EU. 

Whittington (2005, s.128) förklarar vidare att det förelåg ett behov av en gemensam 

internationell redovisning med samma språk, vilket skulle gagna kapitalmarknaden. En 

gemensam uppsättning av redovisningsstandarder skulle öka jämförbarheten av företag 

placerade i olika länder, men som handlar på samma marknad. Ytterligare en fördel med 

gemensamma redovisningsstandarder var en förenkling vid upprättande av 

koncernredovisning (Whittington 2005, s.128).  

IASC:s mål var att, i allmänhetens intresse, formulera och publicera redovisningsstandarder 

som grund för upprättande av finansiella rapporter och att förespråka ett internationellt 

accepterande av dessa. Vidare avsåg de att arbeta för en generell förbättring och 

harmonisering av redovisningsstandarder (Hora, Tondkar & Adhikari 1997, s.179). De 

publicerade en föreställningsram, som till viss del liknar den som formulerats av FASB, och 

41 olika redovisningsstandarder som går under benämningen IAS (Nobes & Parker 2006, 

s.80). Ursprungligen tillät IASC alternativa redovisningsprinciper för att på så sätt få länder 

som följde nationella standarder att ansluta sig till IASC. För att öka jämförbarheten mellan 

de finansiella rapporterna lanserade IASC senare det så kallade Comparability/Improvements 

Project som avsevärt minskade antalet accepterade alternativ enligt befintliga standarder 

(Hora, Tondkar & Adhikari 1997, s.180). Projektet startade som följd av att det ansågs finnas 

allt för stort antal tillgängliga alternativ, vilket utgjorde ett hinder för ytterligare förbättringar 

av IASC:s arbete (Nobes & Parker 2006, s.80). Projektet ses idag som ett skifte i strategi som 

anammats av IASC sedan dess bildande (Hoarau 1995, s.219).  

IASC växte kraftigt mellan åren 1973 och 2000, varefter de omstrukturerades och ersattes av 

IASB år 2001 (Whittington 2005, s.129). Den ökade efterfrågan på internationella 

gemensamma standarder ledde till ett behov av ett organ som bestod av heltidsanställda 

medlemmar som valdes ut baserat på expertis (Whittington 2005, s.130). Styrelsen i IASB 

består av tolv heltidsanställda och två deltidsanställda och medlemmarna väljs ut av 

förvaltarna av International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Enligt 

Hines (2007, s.7) kritiserades IASC för att vara alltför styrd av revisionsbranschen. För att 

förhindra en upprepning av detta består IASB av medlemmar som representerar flera olika 

yrkeskategorier, såsom användare av finansiella rapporter och representanter från den 

akademiska världen. Förvaltarna av IASCF har även i uppgift att säkerställa att IASB inte 

domineras av någon särskild valkrets eller geografiskt intresse (Hines 2007, s.7). Det nya 

IASB är en organisation med fler resurser för att kunna ta itu med olika problem som tidigare 

dominerat (Tweedie & Seidenstein 2005, s.592). IASB har fortsatt med IASC:s arbete samt 

vidareutvecklat och skapat nya standarder, som idag går under benämningen IFRS (Johansson 

2010, s.60). De skapades med målet att tillhandahålla en enda internationellt erkänd 

uppsättning av redovisningsstandarder (Hines 2007, s.4). 
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IASB försöker, genom att utveckla redovisningsstandarder av hög kvalitet, möta en 

efterfrågan på bättre information, som är av värde för alla användare av finansiella rapporter. 

Information av bättre kvalitet kommer också att vara av värde för upprättare av finansiella 

rapporter
1
.  

3.3.2 IFRS 

Ett anmärkningsvärt inslag i utvecklingen av IFRS är att de är produkter av ett oberoende 

organ inom den privata sektorn. De har uppstått till följd av efterfrågan från 

kapitalmarknaderna och således inte som ett resultat av särskilda politiska initiativ från 

regeringar (Whittington 2005, s.128). EU:s implementering av IFRS är ett bra exempel på 

denna efterfrågan. Det fanns tidigare ingen enad uppsättning av redovisningsstandarder inom 

EU. Det var snarare en rad olika nationella standarder med olika grader av fullständighet, 

förfining och auktoritet, vilket återspeglar olika nationella traditioner och institutionella 

arrangemang (Whittington 2005, s.129).  

Förslaget att anamma IFRS för börsnoterade bolag inom EU godkändes i juli år 2003, men 

infördes först år 2005 (Whittington 2005, s.127). På senare år har även länder utanför EU valt 

att implementera IFRS och icke-noterade bolag tillåts att använda standarderna (Whittington 

2005, s.128). Det utökade antalet användare beror, enligt Hines (2007, s.8) på de upplevda 

fördelarna med att verka under ett enda världsomspännande uppsättning ekonomiska 

redovisningsregler. 

EU:s val har medfört en rejäl skjuts för spridningen av IFRS runt om i världen (Hines 2007, 

s.5). I dagsläget är det fler än 100 länder som använder eller är tillåtna att använda IFRS vid 

finansiell rapportering för noterade bolag (IFRS Foundation 2012, s.4).  

Utveckling av IFRS sker under IASB:s möten. Utifrån målet att uppnå högkvalitativa 

standarder utvecklar IASB förslag på förbättringar, så kallade ED. Dessa sker antingen i 

samfund med andra standardsättare eller av IASB själva. ED är IASB: s främsta verktyg för 

samråd med allmänheten, som får möjlighet att ge kommentarer på förslagen
2
. Dessa görs, 

menar Hines (2007, s.11) för att säkerställa att viktiga frågor inte missas när en ny standard 

formuleras. Det hjälper också till att säkerställa att processen sker utifrån ett brett spektrum av 

synpunkter, och inte bara av IASB:s medlemmar (Hines 2007, s.11). IASB bearbetar därefter 

kommentarerna från allmänheten och publicerar antingen ett nytt uppdaterat ED eller påbörjar 

planeringsarbetet av en ny IFRS
3
. 

3.4 Amerikansk normgivning 

3.4.1 FASB 

Efter att en debatt kring redovisningens politiska natur blossat upp i USA, ersattes år 1973 det 

dåvarande amerikanska redovisningsorganet Accounting Principles Board (APB) med den 

oberoende organisationen FASB (Artsberg 2005, s.135).  Idag sker redovisningsregleringen i 

USA huvudsakligen av två organisationer, av SEC och FASB (Deegan & Unerman 2011, 

s.112). Genom att SEC givit FASB mandat att utfärda regler är FASB numera den normgivare 

som ansvarar för utförandet av redovisningsstandarderna Statements of Financial Accounting 

                                                 
1
 http://www.ifrs.org/How-we-develop-standards/Pages/How-we-develop-standards.aspx[Hämtad 2013-03-08] 

2
 Ibid.  

3
 Ibid.  

https://docs.google.com/a/student.hb.se/document/d/1rVBNgU8UyJd70FDT-sAi3hLFcnLtUXFGUyuWQXHfOjE/edit#_ENREF_25
http://www.ifrs.org/How-we-develop-standards/Pages/How-we-develop-standards.aspx%5bHämtad
http://www.ifrs.org/How-we-develop-standards/Pages/How-we-develop-standards.aspx%5bHämtad
http://www.ifrs.org/How-we-develop-standards/Pages/How-we-develop-standards.aspx%5bHämtad


    

19 

 

Standards (FAS) för den privata sektorn i USA
4
. Organisationens mål är att etablera och 

förbättra standarder för finansiell redovisning och rapportering. Syftet är att den finansiella 

redovisningen ska resultera i beslutsanvändbar information för investerare och andra 

användare
 5

.  

Likt IASB så är FASB en privat organisation (Deegan & Unerman 2011, s.112). 

Organisationen finansieras av ideella bidrag från, bland annat, redovisningsbyråer, industrier 

samt investerings - och kreditgivningsorganisationer. För att upprätthålla en oberoende 

ställning gentemot omvärlden får varje bidragsgivares donation, under ett år, inte överstiga ett 

visst belopp (Nobes & Parker 2006, s.148). Totalt har organisationen sju stycken heltids 

anställda medlemmar som alla är rekryterade baserat på deras olika kompetenser
6
.   

FASB:s verksamhet är betydligt mer omfattande än någon annan nationell standardsättare och 

är den nationella normgivare som har störst inflytande både i USA likväl som resten av 

världen (Nobes & Parker 2006, s.149, Artsberg 2005, s.136). Denna omfattande 

regelproduktion utgör grunden för US GAAP, som är den sammanfattande beteckningen på 

de amerikanska redovisningsstandarderna (Johansson 2010, s.62). 

3.4.2 SEC 

SEC grundades år 1934 i USA som en reaktion mot bristfällig redovisning och bolagsstyrning 

under Wall Street kraschen år 1929 (Nobes & Parker 2006, s.143). I samband med 

börskraschen rasade förtroendet för marknaderna och det fanns en delad uppfattning om att 

allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna måste återställas för att ekonomin skulle 

kunna återhämta sig
7
. För att lyckas med detta fick SEC i uppdrag att övervaka 

värdepappersbranschen genom att implementera godkända värdepapperslagar, främja 

stabiliteten på marknaderna och att skydda investerarna
8
. 

Idag består SEC av fem medlemmar, utvalda av USA:s president, och agerar som en 

oberoende tillsynsmyndighet
9
. De ansvarar bland annat för att tolka federala 

värdepapperslagar, utfärda nya regler och ändra befintliga regler samt övervaka 

kontrolleringen av värdepappersföretag. Kommissionen har successivt minskat sin roll som 

normgivande myndighet för redovisning och istället intagit en mer övervakande roll (Nobes & 

Parker 2006, s.145). Normgivningen sker idag av FASB. SEC har dock fortfarande högst 

auktoritet och har således möjlighet att ändra på de standarder som FASB publicerat (Deegan 

& Unerman 2011, s.112).  

3.4.3 US GAAP 

USA:s redovisningsprinciper går under benämningen FAS och utgör grunden i US GAAP, 

vilket är den sammanfattande benämningen på den amerikanska redovisningsstandarden 

(Johansson 2010, s.62). Utöver FAS innefattar US GAAP även amerikansk 

redovisningspraxis som över tid blivit allmänt accepterade (Bloomer, Financial Accounting 

Standards & International Accounting Standards 1999, s.56). Idag sker utfärdandet av 

redovisningsstandarder av FASB (Johansson 2010, s.62). US GAAP karakteriseras av att 

                                                 
4
 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495[Hämtad 2013-03-11] 

5
 http://www.fasb.org/facts/index.shtml#mission[Hämtad 2013-03-11] 

6
 http://www.fasb.org/facts/index.shtml#our_people[Hämtad 2013-03-08] 

7
 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#create[Hämtad 2013-03-08] 

8
 Ibid. 

9
 http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#org[Hämtad 2013-03-08] 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495%5bHämtad
http://www.fasb.org/facts/index.shtml#mission[Hämtad
http://www.fasb.org/facts/index.shtml#our_people[Hämtad
http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#create
http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#org
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innefatta mycket brightlines (Collins, Pasewark & Riley 2012, s.682). En standard med 

mycket brightlines innebär att den innehåller kvantifierande begrepp som enligt Påhlsson 

(1999) ofta är uttryckta i procentsatser och fungerar som gränsvärden. 

När FASB ska utveckla en standard måste den genomgå en på förhand bestämd process 

(Miller, Redding & Bahnson 1998, s.58). Tillvägagångssättet är mycket lik den process som 

används vid framställandet av IFRS. Processen kan vara olika omfattande beroende på om 

standarden avser ett generellt område som berör många företag eller om den avser ett 

specialiserat område som endast berör specifika branscher (Miller, Redding & Bahnson 1998, 

s.58). Första steget innefattar alltid en preliminär utvärdering av ett problem
10

. Om 

utvärderingen visat att problemet är omfattande, och FASB styrelse röstat för att ta med 

projektet på deras agenda, görs ytterligare en fördjupning i problemet. Därefter bjuder FASB 

in företag och personer för att kommentera deras ED, vilket är en beskrivning av problemet 

och FASB:s förslag på lösning
11

.  Oavsett problemets omfattning måste all utveckling av 

standarder innefatta ett offentligt ED (Miller, Redding & Bahnson 1998, s.58). Utifrån de 

inkomna kommentarerna reviderar FASB sitt förslag som presenteras på ett, eller flera, 

offentligt möten. Slutligen sammanställs ett internt omröstningsutkast. Om majoriteten av 

styrelsen röstar för utkastet går den vidare till publikation (Miller, Redding & Bahnson 1998, 

s.71). 

Det finns de som hävdar att US GAAP representerar världens mest omfattande och kvalitativa 

regelverk (Tweedie & Seidenstein 2005, s.594). Daske (2006, s.333) menar dock att det inte 

finns något empiriskt stöd för påståendet att finansiella rapporter upprättade enligt US GAAP 

är av högre kvalitet. Demski (2002, s.130) anser till och med att användandet av standarder 

uppbyggda på brightlines, likt US GAAP, möjliggör och uppmuntrar till utformningen av 

transaktioner för att kringgå standarden. En åsikt som, efter Enron skandalen, delades av 

många (Tweedie & Seidenstein 2005, s.596). 

3.5 Föreställningsram 

En allmänt accepterad teori för att styra framställandet av standarder har länge framträtt som 

ett önskvärt eller nödvändigt attribut av redovisningsprofessionen (DePree 1989, s.61). En 

sådan teori är att likna med det som idag kallas för föreställningsram. En föreställningsram 

syftar till att guida och förbättra redovisningspraktiken (Godfrey et al. 2006, s.122) genom att 

definiera syftet med finansiell rapportering och vad som anses vara viktiga egenskaper för 

användbar redovisningsinformation (Godfrey et al. 2006, s.94). Den har även en viktig roll 

vid utförandet av standarder då den bidrar till utvecklandet av logiska och enhetliga 

redovisningsstandarder, vilket, enligt Jones och Wolnizer (2003, s.383), är en av de största 

fördelarna med en föreställningsram. Utan en föreställningsram som vägledning ges det stort 

utrymme för den enskilde individen i standardsättningsorganet att påverka utvecklingen av 

standarderna, vilket kan leda till inkonsekventa standarder (Bullen & Crook 2005, s.1). 

McGregor och Street (2007, s.41) påpekar också svårigheten i att nå en överenskommelse 

inom standardsättningsorganet om en föreställningsram inte finns, då varje medlem har sin 

egen uppfattning och tolkning av vad som bör vara av vikt. 

Utvecklandet av en gemensam föreställningsram påbörjades ursprungligen av individuella 

akademiker, så som Paton år 1922, följt av Canning år 1929 (Zeff 1999, s.89). Officiellt 

uppstod sökandet efter en gemensam föreställningsram i USA under tidigt 1970-tal (Dean & 

                                                 
10

 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495[Hämtad 2013-03-09] 
11

 http://www.fasb.org/ed_info.shtml[Hämtad 2013-03-09] 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495
http://www.fasb.org/ed_info.shtml
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Clarke 2003, s.279). De bakomliggande orsakerna till sökandet var den politiska kris som 

uppstod i samband med Accounting Principles Boards (APB) fastställande av 

redovisningsprinciper, oegentligheter i redovisningen samt stora företags oväntade kollapser 

(Dean & Clarke 2003, s.279). FASB:s föreställningsram var det första framgångsrika försöket 

att formulera och använda en integrerad uppsättning av finansiella redovisningskoncept (Zeff 

1999, s.122). Föreställningsramen har spelat stor roll i USA:s redovisningshistoria och har 

påverkat på vilket sätt finansiella redovisningsstandarder fastställs. Enligt Zeff (1999, s.122) 

fungerar den idag som en modell för andra standardsättare i världen, som formulerat egna 

föreställningsramar influerade av FASB. Ett exempel på det är IASC:s föreställningsram (Zeff 

1999, ss.122-123) ‖Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter‖ som 

publicerades år 1989 (IASB 2010a, s.23). 

I oktober år 2004 påbörjade IASB och FASB ett projekt med att tillsammans utveckla en 

förbättrad gemensam föreställningsram baserat på respektive nuvarande föreställningsram. 

Syftet med projektet är att uppnå en bra grund för utvecklingen av framtida 

redovisningsstandarder
12

. 

Jones och Wolnizer (2003, s.384) poängterar att en föreställningsram måste bli allmänt 

accepterad för att kunna vara effektiv. Vidare måste den skydda allmänhetens intressen 

genom att underlätta utvecklingen av redovisningsstandarder av hög kvalitet (Jones & 

Wolnizer 2003, s.384). Om IASB och FASB inte lyckas utveckla en sådan föreställningsram 

finns risken att den kommer bli avvisad som irrelevant för upprättandet av standarder och att 

det blir mer eftersträvandevärt för de nationella standardsättarna att fortsätta utvecklingen av 

sina egna föreställningsramar (Jones & Wolnizer 2003, s.385). 

3.5.1 Kvalitativa egenskaper 

Företag har idag flera olika intressenter som har olika önskemål på den information som 

företagen ger ut. Det är för standardsättarna inte möjligt att tillgodose alla intressenters 

önskemål vid utformningen av redovisningsstandarder. Ett gemensamt grundläggande krav 

för alla intressenter är dock att företagens redovisning ska vara användbar som besluts - och 

kontrollunderlag. För att detta ska uppnås ställs det kvalitativa krav på redovisningen. (prop. 

1995/96:10, s.174). 

Redovisningen struktureras ofta in i en hierarki med tre olika nivåer (Artsberg 2005, s.177). 

Enligt Artsberg (2005, s.177) placeras regler i allmänhet längst ner i hierarkin och beskriver 

hur redovisning konkret ska gå till. Andra begrepp för regler som är vanliga är standarder och 

normer. På den andra nivån placeras principer alternativt kvalitativa egenskaper, vilka är 

överordnade reglerna (Artsberg 2005, ss.177-179). Ordet princip innebär en grund för 

handlande och benämns även konvention (Skatteverket 2011, s. 74). Längst upp i hierarkin 

placeras postulat, det vill säga påståenden som inte behöver bevisas, och syftet med 

redovisningen. Det är även vanligt att tala om grundläggande antaganden som berör företagen 

och dess omgivning (Artsberg 2005, ss.177-178). 

Både IASB och FASB använder sig av kvalitativa egenskaper för att belysa vad som är av 

vikt vid utformning av finansiell information och redovisningsstandarder, vilka går att finna i 

respektive regelverks föreställningsram (FASB 1980, s.4, IASB 1989, s.4). En utförlig 

beskrivning av de olika regelverkens principer och kvalitativa egenskaper görs under kapitel 

4.  

                                                 
12

http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011090[Hämtad 2013-03-10] 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011090
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3.6 Harmonisering 

Det finns olika strategier för att uppnå harmonisering vilka benämns som de jure och de facto 

(Tay & Parker 1990, s.73). Skillnaden mellan dessa två begrepp är, enligt van der Tas (1992, 

s.70), viktig att belysa. De jure är harmonisering av standarder som sker genom en 

harmonisering av lagar och regler och benämns även formell harmonisering (Tay & Parker 

1990, s.73, van der Tas 1988, s.158). Ordet formell syftar till på vilket sätt 

redovisningsstandarderna är skrivna, det vill säga deras juridiska specifikation (Fontes, 

Rodrigues & Craig 2005, s.418). De facto beskrivs av van der Tas (1988, s.158) som 

harmonisering av finansiella rapporter. Den kallas även materiell harmonisering (van der Tas 

1988, s.158) och sker genom att redovisningspraxis harmoniseras mellan länder (Tay & 

Parker 1990, s.73). Fontes, Rodrigues och Craig (2005, s.418) beskriver att harmonisering på 

de facto nivå avser nivån på samstämmighet som uppvisas av företagen vid implementeringen 

av redovisningsstandarderna. För att kunna utvärdera en sådan harmonisering inom 

redovisning har flera olika index och åtgärder utvecklats (Fontes, Rodrigues & Craig 2005, 

s.418). Enligt Nobes och Parker (2006, s.78) var van der Tas den första att utveckla metoder 

för att mäta de facto harmonisering. Exempel på dessa är ‖H index‖, ‖C index‖, ‖I index‖ 

(van der Tas 1988, ss.159,164-165). Fontes, Rodrigues och Craig (2005, s.418) förklarar att 

det är många forskare som har använt sig av ovan nämnda index eller varianter av dessa i sina 

forskningar. Historiskt sett har dock majoriteten av empiriska studier fokuserats på 

harmonisering på de jure nivå. Konsekvensen av det, menar Fontes, Rodrigues och Craig 

(2005, s.418) är att det finns lite litteratur som berör de facto. Trots detta fokuserar 

redovisningsvärlden, särskilt EU, på att uppnå konvergens av redovisningsstandarder i form 

av de jure. IASB arbetar bland annat för att säkerställa att detta blir verklighet (Fontes, 

Rodrigues & Craig 2005, s.418). 

3.6.1 Harmonisera eller inte? 

Redovisningens huvudsakliga bidrag till samhället är, enligt Wyatt (1992, s.66), att den ska 

erbjuda trovärdig information som kan underlätta vid affärer och ekonomiska beslut. Om de 

finansiella rapporterna är upprättade efter olika redovisningsprinciper är det dock mer 

sannolikt att de istället leder till ineffektivitet, osäkerhet och förvirring (Wyatt 1992, s.67), 

vilket kan få stora konsekvenser som följd (Hines 2007, s.4).  Då skillnader mellan olika 

nationers redovisningsregler och praxis är vanligt förekommande (Levich & Choi 1991, s.74) 

har en harmonisering av redovisningsregler blivit en, för många, önskvärd åtgärd 

(Whittington 2005, s.128). Även Hines (2007, s.4) betonar behovet av en harmonisering då 

han menar att en jämförelse mellan två finansiella rapporter, som redovisats enligt olika 

regelverk, är meningslös om inte dessa justeras för dess olikheter. Sådana olikheter berör hur 

poster redovisas, värderas och presenteras i de finansiella rapporterna (Hail, Leuz & Wysocki 

2010a, s.377).  

Ett vanligt argument för en harmonisering är att det leder till ökad kvalitet på 

redovisningspraktiken internationellt (Doupnik & Perera 2012, s.93). Något som är efterfrågat 

hos både användare och utgivare av finansiell information (Hail, Leuz & Wysocki 2010a, 

ss.356-357). När finansiella rapporter framställs enligt olika regelverk kan investerare få svårt 

att tyda rapporterna. Som följd uppstår informationsasymmetri mellan investerarna (Hail, 

Leuz & Wysocki 2010a, s.357). Informationsasymmetrin leder i sin tur till ett negativt urval 

på värdepappersmarknaden, vilket resulterar i en ineffektiv kapitalmarknad (Hail, Leuz & 

Wysocki 2010a, s.357). En gemensam uppsättning redovisningsstandarder sägs öka 

jämförbarheten mellan finansiella rapporter upprättade i olika länder (Whittington 2005, 
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s.128) och således också minska informationsasymmetrin hos investerare (Hail, Leuz & 

Wysocki 2010a, s.357). Tweedie och Seidenstein (2005, s.591) förklarar att avlägsnandet av 

informationsasymmetrin, som kan beskrivas som en investeringsrisk, medför nya möjligheter 

för diversifiering av investeringar likväl som ökad avkastning. En reducering av 

informationsasymmetrin kommer troligtvis även leda till en förbättring för det utgivande 

företaget vad gäller underlag för beslutsfattande (Hail, Leuz & Wysocki 2010a, s.357).  

Harmoniserade redovisningsstandarder skulle även leda till effektivare framställning av 

koncernredovisning då konsolidering av räkenskaper för företag baserade i olika länder 

underlättas och blir mer informativ (Whittington 2005, s.129). Enligt Mala och Chand (2012, 

s.26) skulle detta innebära stora effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar genom att stora 

internationella företag slipper upprätta dubbla rapporter. 

Även om det, som ovan beskrivits, finns många fördelar med en harmonisering av 

redovisningsstandarder så är det också förknippat med kritik. IFRS har till exempel kritiserats 

för att implementeringskostnaderna som uppstår är alldeles för höga (Erickson, Esplin & 

Maines 2009, s.537). Dessa kostnader borde dock rimligtvis avta efter antagandet av de nya 

standarderna (Whittington 2008, s.497). Ett annat argument mot en uppsättning gemensamma 

redovisningsstandarder är att en sådan uppsättning skulle bestå av kompromisser mellan 

många, och väldigt olika, normgivare världen över (Hail, Leuz & Wysocki 2010b, s.570). 

Länder har olika syften och mål med den finansiella rapporteringen och regleringen av denna, 

varför en kompromiss inte kan väntas passa alla (Hail, Leuz & Wysocki 2010b, s.570). Kritik 

har även riktats mot den harmoniseringsprocess som sker idag och det faktum att ett enskilt 

regelverk, IFRS, får näst intill monopol på normgivningsprocessen (Hail, Leuz & Wysocki 

2010b, s.569). Hail, Leuz och Wysocki (2010b, s.569) menar att ett monopol innebär få 

incitament för normgivaren att snabbt reagera på förändringar på marknaden eller att arbeta 

mot bästa möjliga redovisningsstandarder för investerare.  

Trots kritik så har harmoniseringsprocessen på senare tid accelererat (Chen, Sun & Wang 

2002, s.183) och anses av många vara en oåterkallelig process (Hoarau 1995, s.218). Både 

IASB och FASB anser att en gemensam uppsättning redovisningsstandarder kommer att leda 

till högre kvalitet på redovisningen
13

. Denna åsikt delas av många inom 

redovisningsprofessionen (Wyatt & Yospe 1993, s.80) och antalet användare av IFRS ökar 

stadigt
14

  

3.6.2 Eventuella hinder för en harmonisering 

IASB har haft stora framgångar i arbetet mot harmoniserade redovisningsstandarder 

(Whittington 2008, s.496). För att de ska nå sina mål krävs det emellertid att de löser vissa 

problem eller hinder med harmonisering. Enligt Nobes och Parker (2006, s.77) är det största 

hindret för en harmonisering skillnaderna som finns mellan redovisningspraxis i olika länder. 

De menar att dessa skillnader kan ha sin grund i olika uppfattningar om redovisningens syfte 

och bör kanske därför inte elimineras. Om syftet med redovisningen skiljer sig åt är det även 

naturligt att den finansiella rapporteringen varierar. En harmonisering lämpar sig därför bäst 

då den avser länder där syftet går att likna varandra (Nobes & Parker 2006, s.77). Utöver 

skillnader i syfte har institutionella och kulturella olikheter stor betydelse för redovisningens 

utformning (Deegan & Unerman 2011, s.148). Deegan och Unerman (2011, s.148) förklarar 
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att trots att länder har samma redovisningsregler så innebär det inte att de kulturella och 

institutionella skillnaderna försvinner. Skillnaderna är förknippade med ländernas 

redovisningstradition, vilket innebär att två länder som redovisar enligt IFRS kan ha olika 

redovisningspraxis (Nobes 2008, s.195). En sådan situation med harmonisering på de jure 

nivå behöver inte nödvändigtvis innebära en harmonisering på de facto nivå (Schultz Jr & 

Lopez 2001, s.284). Enligt Chen, Sun och Wang (2002, s.183) finns det få bevis på att en 

harmonisering av redovisningsprinciper leder till harmoniserad redovisningspraxis och 

jämförbara finansiella rapporter. Det faktum att IFRS är principbaserad gör att ovan nämnda 

problem blir än mer relevanta. Principbaserade standarder ställer höga krav på individuell 

bedömning (Whittington 2008, s.497). Det sätt på vilket bedömning utövas är starkt influerat 

av kultur, vilket förklarar varför kulturella skillnader utgör ett hinder för harmonisering 

(Whittington 2008, s.497). Så länge IFRS innehåller valmöjligheter och ställer krav på 

bedömning, så är variationer inom redovisningspraxis oundvikligt (Kvaal & Nobes 2010, 

s.173). Det kan leda till att vissa användare av finansiella rapporter kan bli missledda då 

företagen använder samma standarder, men använder de på skilda sätt (Kvaal & Nobes 2010, 

s.174).  

Ett annat hinder för att en harmonisering ska uppnås är nationalism. Länder kan vara ovilliga 

att kompromissa vad gäller redovisningsregler (Nobes & Parker 2006, s.77). Många länder är 

eniga om att det behövs en gemensam uppsättning redovisningsstandarder. De har dock svårt 

för att släppa kontrollen och ser gärna att det egna landets standarder används (Whittington 

2008, s.497). Denna känsla infinner sig även på individnivå. Problemet med nationalism 

uttrycker sig även i form av bristande kunskap och intresse för andra länders redovisning 

(Nobes & Parker 2006, s.77).  

Ytterligare ett problem i harmoniseringsprocessen är att länder har olika utvecklade 

redovisningsprofession. Deegan och Unerman (2011, s.149) menar att de länder som inte har 

kommit så långt i utvecklingen mot en stark redovisningsprofession sannolikt kommer få 

implementeringsproblem. Detta då implementering av redovisningsregler som baseras på 

anglo-amerikansk modell, så som IFRS, ställer krav på professionell bedömning (Deegan & 

Unerman 2011, s.149). 

3.6.3 Harmoniseringens utveckling 

Under de senaste åren har det gjorts stora framsteg i harmoniseringsprocessen (Street 2008, 

s.200). Historiskt sett har utvecklingen mot en harmonisering mellan FASB och IASB 

emellertid gått betydligt långsammare. Före 1990-talet var FASB:s största fokus att utveckla 

nationella standarder, menar Street (2008, s.200). Frånvaron av harmonisering mellan 

standardsättarna var således ett resultat av ett bristande samarbete organen emellan (Street 

2008, s.200). Senare på 1990-talet ersattes ordet harmonisering mot konvergering
15

. 

 

EU:s del i harmoniseringsprocessen utgörs vid denna tidpunkt av det fjärde direktivet som 

utfärdades av EU år 1978 och implementerades i lagstiftningen inom alla EU-länder (Thorell 

& Whittington 1994, s.217). Det var ett försök till att harmonisera bolagsrätt och redovisning 

inom EU (Nobes & Parker 2006, s.223). Det första utkastet av direktivet kom år 1971 och var 

då mycket påverkat av den tyska bolagsrätten, vilken klassas som konservativ vad gäller 

värderingsregler. När Storbritannien, Irland och Danmark valde att gå med i EU förändrades 

dock utkastet då det kom att influeras av de nya medlemsländerna (Nobes & Parker 2006, 
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s.225). I samband med att det slutgiltiga direktivet publicerades 1978 introducerades även 

begreppet rättvisande bild. Det begreppet kom sedan att bli en dominerande princip vid 

framställningen av finansiella rapporter (Nobes & Parker 2006, s.225). Det fjärde direktivet 

berörde krav om format och regler i redovisning (Nobes & Parker 2006, s.224). Det innehöll 

bland annat regler om format gällande balans- och resultaträkningen samt upplysningskrav 

och värderingsregler (Thorell & Whittington 1994, s.218). 

  

Ett annat direktiv, som var av stor betydelse för redovisningen, var det sjunde EU direktivet 

som kom år 1983 (Thorell & Whittington 1994, s.220). Som ovan nämnts var tidigare utkast 

influerade av tyska regler. Inflytandet minskade emellertid gradvis och togs till slut över och 

ersattes av anglo-amerikansk redovisningstradition. Införandet av det sjunde direktivet var en 

anmärkningsvärd händelse vad gäller koncernredovisning (Nobes & Parker 2006, s.353). 

Under denna tidpunkt förekom det stora variationer på länders lagstiftning avseende 

koncernredovisningen. Det har resulterat i att direktivet består av en kompromiss mellan de 

olika medlemsländernas praxis och att flera alternativa redovisningsmetoder är tillåtna 

(Thorell & Whittington 1994, s.220). 

 

IASC var det första internationella standardsättningsorganet
16

. Året var vid bildandet 1973 

och 28 år senare tog de, som tidigare nämnts, namnet IASB. FASB:s första försök till ett 

internationellt samarbete för att utveckla en standard var år 1979 då de beslutade att inkludera 

företrädare från de brittiska och kanadensiska standardsättarna samt från IASC. De 

kommande åren samarbetar IASB och FASB med olika mindre projekt tillsammans, men det 

var först år 2002 som det började ta fart på allvar
17

. Samma år tar EU beslutet att alla noterade 

bolag inom EU ska omarbeta sin koncernredovisning enligt IFRS med start år 2005. EU tar 

dock beslutet att separera ut vissa delar av den internationella standarden för finansiella 

instrument och producerar en europeisk version av IFRS
18

. 

 

Efter ett möte mellan FASB och IASB i september år 2002 tillkännagavs en avsiktsförklaring 

som benämnts ―Norwalk Agreement‖. Projektet innebar ett viktigt steg i åtagandet att arbeta 

mot en konvergering av regelverken
19

. De kom överens om att identifiera och eliminera 

skillnader mellan US GAAP och IFRS samt fortsätta arbeta mot att utveckla gemensamma 

projekt i framtiden (Tweedie & Seidenstein 2005, s.597). Avtalet innebar även att både FASB 

och IASB gav sitt medgivande att utveckla kompatibla redovisningsstandarder av hög kvalitet 

som kan användas för både nationella och gränsöverskridande finansiella rapporter (FASB 

2008, s.1). SEC var positiv till samarbetet och erbjöd hjälp med att identifiera områden som 

skulle kunna vara objekt för konvergering. De kunde även finna stöd hos EU som var 

entusiastiska till åtagandet (Tweedie & Seidenstein 2005, s.598). En av de viktigaste delarna i 

harmoniseringsprocessen är IASB:s och FASB:s beslut att utveckla en förbättrad och 

gemensam föreställningsram, ett fastställande som togs i oktober år 2004. 

Föreställningsramen var nödvändig för att uppfylla standardsättarnas målsättning med att 

utveckla internationella och kollektiva standarder
20

. Några år senare i april 2007 kommer 

FASB och IASB överens om att alla stora projekt i framtiden ska genomföras tillsammans 
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(Street 2008, s.199). Det beslutades även att de gemensamt framtagna standarderna ska vara 

principbaserade
21

. För en illustration av utvecklingen se bilaga 4. 
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4 Empiri 
I följande kapitel görs en presentation av de områden som senare ligger till grund för analys 

och diskussion. En uppdelning har gjorts, i den mån det varit möjligt, i tidigare normgivning, 

pågående förändringar och genomförda förändringar. Då avsikten med studien bland annat är 

att analysera utvecklingen utifrån ett harmoniseringsperspektiv utgörs brytpunkten för vad 

som anses som tidigare normgivning av Norwalk Agreement år 2002. Pågående och 

genomförda förändringar syftar såldes till sådant som skett efter år 2002. Undantag görs under 

kapitel 4.3 där utgångspunkten är FAS 157 som kom år 2006. Anledning till detta förklaras av 

att det gemensamma samarbetet mellan IASB och FASB, avseende värdering till verkligt 

värde, först började efter implementeringen av FAS 157. Fokus ligger på respektive 

regelverks föreställningsram samt den nya gemensamma föreställningsramen, då dessa ska 

utgöra utgångspunkten vid utformandet av standarder.  

4.1 Föreställningsram  

Föreställningsramen är, enligt IASB och FASB, ett av de viktigare projekten för att uppnå 

harmonisering. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam föreställningsram som ska 

ligga till grund för utvecklingen av konvergerade och principbaserade redovisningsstandarder
 

22
. Nedan följer en presentation av IASB:s och FASB:s tidigare föreställningsramar följt av en 

redogörelse av deras nya gemensamma föreställningsram. 

4.1.1 Tidigare normgivning från IASB 

I förordet av IASC:s Föreställningsram utformning av finansiella rapporter förklaras att denna 

fastställdes år 1989 och togs över av IASB år 2001. Syftet med föreställningsramen är att 

fungera som en vägledning för IASB i deras uppgift att ta fram internationella 

redovisningsstandarder (IASB 1989, p.1). I den uppgiften ingår även att revidera den 

befintliga föreställningsramen allt eftersom styrelsen erhåller nya erfarenheter (IASB 1989, 

p.4). Den ska även ge vägledning till andra normgivare i arbetet med att ta fram nationella 

redovisningsstandarder. Utvecklingen mot en harmonisering av redovisningsregler, standarder 

och metoder för att presentera finansiell information är ytterligare ett syfte. Vidare ska 

föreställningsramen stödja revisorer, upprättare och användare vid bedömning och tolkning av 

finansiella rapporter, i enlighet med IAS. Slutligen redogör den för olika 

redovisningsprinciper och begrepp för utformning av finansiella rapporter som är avsedd för 

externa intressenter (IASB 1989, p.1). 

I föreställningsramen framgår syftet med de finansiella rapporterna. Det huvudsakliga syftet 

är att de ska ge en organiserad presentation av företagets finansiella ställning. Informationen 

som ställs till förfogande ska vara användbar för olika intressenter för att kunna ta 

ekonomiska beslut (IASB 1989, p.12). Trots att den information som tillhandahålls i 

rapporterna tillfredsställer majoriteten av informationsbehovet, är den inte fullständig. För att 

kunna ta ekonomiska beslut krävs det i flertalet fall information som är utöver finansiell 

karaktär samt information om framtiden, vilket saknas i de finansiella rapporterna (IASB 

1989, p.13). När ett beslut ska fattas studeras de finansiella rapporterna utifrån hur 

företagsledningen förvaltar företaget med de resurser som står till deras förfogande. Med 
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sådan kunskap kan användare ta ställning till om de till exempel vill investera i företaget eller 

avyttra ett innehav i företaget (IASB 1989, p.14). 

I IASB:s föreställningsram från år 1989 presenteras även vilka som ansågs vara användarna 

av finansiella rapporter (IASB 1989, p.9). Likt Freemans intressentmodell (Freeman 1984 se 

Fassin 2009, ss.114-115) är intressenterna indelade i sju olika grupper med olika 

informationsbehov (IASB 1989, p.9): 

 Investerare tillhandahåller riskkapital. De är tillsammans med sin rådgivare därför 

intresserade av den risk som en investering medför likväl som den avkastning som 

investeringen kan tänkas ge. För att göra en bedömning huruvida en investerare ska 

köpa, behålla eller sälja aktier krävs information som underlag för eventuellt beslut. 

 Anställda är intresserade av information kring arbetsgivarens stabilitet och lönsamhet. 

Detta för att kunna bedöma företagets förmåga att erbjuda arbetstillfällen samt betala 

ut löner och pensioner. 

 Långivare efterfrågar information som kan användas som underlag vid en bedömning 

av företagets förmåga att betala räntor och amorteringar vid förfall. 

 Leverantörer och andra kreditgivare efterlyser information som gör det möjligt att 

bedöma företagets förmåga att återbetala de utestående fordringarna, vilket ofta 

innebär företagets betalningsförmåga under en kortare period än vad gruppen 

―långivare‖ efterfrågar. 

 Kunder är intresserade av information om företagets fortlevnadsförmåga, framförallt 

om de är beroende av, eller har ett långsiktigt beroende av, företaget. 

 Statliga myndigheter är intresserade av hur resurser utnyttjas och behöver information 

för att reglera företagens verksamhet, fastställa skattepolitik och för statistiska 

uppgifter. 

 Samhället i övrigt använder sig av företags finansiella rapporter som en 

informationskälla för att identifiera olika trender, företags ekonomiska förhållanden 

samt verksamhetsinriktning. Företag påverkar samhället på flera olika sätt och bidrar 

till den lokala samhällsekonomin, varför de ses som en viktig informationskälla. 

Det uppmärksammas också i föreställningsramen att de finansiella rapporterna inte kan 

tillgodose alla intressenters hela informationsbehov. IASB anser dock att vissa behov är 

gemensamma för alla och poängterar att det framförallt är investerarnas informationsbehov 

som förutsätts vara av intresse för övriga intressenter (IASB 1989, p.10). 

I föreställningsramen beskrivs olika kvalitativa egenskaper, varav de fyra viktigaste är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, som alla rankas lika. Dessa egenskaper 

gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna (IASB 1989, p.24).  

Egenskapen begriplighet innebär att informationen som finns i de finansiella rapporterna ska 

vara lättförståelig för användarna. De som läser rapporterna fordras ha en rimlig kunskap om 

redovisningsbranschen och förväntas ta till sig informationen med måttlig noggrannhet. För 

att kunna ta viktiga beslut krävs i vissa fall information som kan uppfattas som komplex. 

Sådan information kan emellertid inte utelämnas av anledning att endast rimlig kunskap 

förväntas av användarna (IASB 1989, p.25).  

Det är även viktigt att informationen är relevant för användarna när de ska fatta beslut, då den 

annars inte anses vara värdefull. För att informationen ska ses som relevant krävs det att den 

förenklar beslutfattandet genom att främja bedömningen av tidigare eller framtida händelser. 

Den ska även styrka tidigare gjorda bedömningar eller fungera som underlag för att revidera 
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och förbättra dem. Tidigare händelser ligger ofta till grund för hur en bedömning görs av 

framtiden. För att öka möjligheten till att formulera trovärdiga prognoser på informationen i 

finansiella rapporter är det därför viktig på vilket sätt tidigare händelser presenteras (IASB 

1989, p.26).  

För att information ska anses vara användbar förutsätts att den är tillförlitlig. Denna egenskap 

innebär att informationen inte får vara snedvriden eller omfatta avgörande felaktigheter. 

Användarna ska kunna förlita sig på att den information som finns stämmer med verkligheten 

och inte är osäker, vilket kan medföra att de finansiella rapporterna riskerar att bli 

missvisande (IASB 1989, p.31). 

Ett krav för att användare ska kunna fatta ekonomiska beslut är de ska kunna jämföra olika 

företags finansiella rapporter, men även inom ett och samma företag under en viss tidsperiod. 

Det senare krävs för att kunna bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat och 

finansiell ställning. Det fordras då att företaget redovisar på likartat sätt under en längre tid, 

vilket även gäller mellan företag (IASB 1989, p.39). 

Om information från de finansiella rapporterna kan anses påverka användarnas beslut, så 

anses den informationen vara väsentlig enligt föreställningsramen. För att informationen ska 

vara användbar krävs det att den är väsentlig, vilket visar sig om ett utelämnande eller 

felaktighet har inverkan på användarens beslutfattande. Då graden av väsentlighet svarar för 

felets storlek kan egenskapen därför mer likna en tröskelnivå än en kvalitativ egenskap (IASB 

1989, p.30). En annan egenskap som inte anses vara en av de fyra viktigaste är korrekt bild. 

Den innebär att informationen måste ge en korrekt bild av olika händelser för att betraktas 

som tillförlitlig (IASB 1989, p.33). För att informationen ska skildra företeelser på ett sådant 

sätt måste de redovisas i enlighet med ekonomisk innebörd och form, vilket är ytterligare en 

egenskap (IASB 1989, p.35). Vidare krävs det för att informationen ska vara tillförlitlig att 

den inte är vinklad, vilket föreställningsramen beskriver som neutralitet (IASB 1989, p.36). 

Vid osäkra bedömningar av finansiella rapporter framträder egenskapen försiktighet, som 

innebär att tillgångar och intäkter inte ska övervärderas samt att skulder och kostnader inte 

ska undervärderas. Om detta inte uppfylls är informationen varken neutral eller tillförlitlig 

(IASB 1989, p.37). Slutligen beskrivs egenskapen fullständighet som innebär att de 

finansiella rapporterna måste innehålla vissa delar för att anses vara komplett. Detta ställs 

dock i förhållande till kostnaderna för att ta fram informationen (IASB 1989, p.38). 

Tidsaspekten samt avvägning mellan nytta och kostnad beskrivs i föreställningsramen som 

två övergripande restriktioner (IASB 1989, p.43-44). Begreppet tidsaspekt innefattas av att 

det är av stor vikt att information finns tillgänglig när behovet finns. Det är då 

företagsledningens uppgift att balansera mellan fördelarna med snabb rapportering och kravet 

med tillförlitlig information. Det viktigaste att ha i åtanke vid sådana beslut är vad som bäst 

tillgodoser användarnas behov vid beslutsfattande (IASB 1989, p.43). Det andra begreppet 

balans mellan nytta och kostnad innebär att fördelarna med erhållen information bör överstiga 

kostnaderna med att ta fram informationen. Besluten tas utifrån en bedömande process där 

man överväger för- och nackdelar med alternativen. Det kan då vara så att den som står för 

kostnaderna för att ta fram informationen inte behöver vara samma användare som får ta del 

av fördelarna (IASB 1989, p.44). 

4.1.2 Tidigare normgivning från FASB 

Vad gäller FASB så publicerades grunden till det som idag är FASB:s föreställningsram år 

1973 under benämningen Objectives of Financial Statements (FASB 1978, p.57). 
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Publikationen var en omarbetning av FASB:s företrädare APB:s publikation Statement No. 4 

Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business 

Enterprises. Arbetet med att utveckla en föreställningsram fortsatte även efter år 1973 och 

den första delen av föreställningsramen, Statement of Financial Accounting Concepts (CON) 

No. 1, publicerades år 1978 (FASB 1978, p.2). Syftet med föreställningsramen, som beskrivs i 

inledningen till CON 1, var att ange de grunder och koncept för vilka framtida standarder 

skulle baseras på. Föreställningsramen skulle således fungera som ett verktyg för FASB vid 

utvecklandet av nya standarder. Den ansågs även vara till hjälp för envar som är påverkad 

eller intresserad av redovisningsstandarder för att bättre kunna förstå och tolka finansiell 

redovisningsinformation. 

I FASB:s föreställningsram görs en definition av syftet med finansiell rapportering, vilket är 

att erbjuda användbar information för ekonomiskt beslutsfattande (FASB 1978, p.32). Det 

framhävs dock att målen med finansiell rapportering påverkas av den ekonomiska, juridiska, 

politiska och sociala miljö som den finansiella rapporteringen sker i, och kan således komma 

att förändras över tid (FASB 1978, p.9). Vidare anses de finansiella rapporterna främst rikta 

sig till externa användare som inte kan tillhandahålla informationen på egen hand (FASB 

1978, p.28). Den information som kan utläsas från rapporterna bör vara användbar och 

begriplig för nuvarande och potentiella investerare och kreditgivare (FASB 1978, p.30).  Det 

innebär däremot inte att andra intressenter förbises. Föreställningsramen anger att målen med 

de finansiella rapporterna ska vara av bred karaktär och ska tillgodose gemensamma intressen 

som delas av många intressenter (FASB 1978, p.32).   

I första delen av FASB:s föreställningsram CON 1 från år 1978 beskrivs även de potentiella 

intressenterna (FASB 1978, p.24). Intressenterna utgörs av; ägare, långivare, leverantörer, 

potentiella investerare och borgenärer, anställda, ledning, chefer, kunder, analytiker och 

rådgivare, mäklare, försäkringsgivare, börser, jurister, ekonomer, skattemyndigheten, 

tillsynsmyndigheter, lagstiftare, finansiell press och rapporteringsorgan, fackföreningar, 

branschorganisationer, företagsforskare, lärare och studenter, samt allmänheten (FASB 1978, 

p.24). En särskiljning görs på direkta och indirekta intressenter. Anställda, ägare och 

långivare som är inkluderade i någon form av grupp samt chefer och direktörer som ansvarar 

för att förvalta ett företag i intresse av ägare kategoriseras som direkta intressenter. Övriga 

intressenter, såsom finansiella rådgivare, analytiker, tillsynsmyndigheter och fackföreningar, 

har alla ett indirekt intresse då de ger råd eller företräder de som har ett direkt intresse (FASB 

1978, p.24).  

År 1980 publicerades ytterligare ett koncept till föreställningsramen (FASB 1980, s.2). Denna 

publikation fick namnet CON 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information och 

redogör för de egenskaper som gör redovisningen till användbar information (FASB 1980, 

p.1). Då all finansiell rapportering är ett resultat av olika redovisningsval, antingen av den 

enskilde individen eller av till exempel en styrelse, ansåg FASB att det behövdes vägledning 

för att underlätta dessa val. Genom att i föreställningsramen identifiera och definiera de 

egenskaper som gör redovisningsinformationen användbar erbjuds en sådan vägledning 

(FASB 1980, p.11). 

FASB har, likt IASB, identifierat fyra stycken olika egenskaper tillsammans med 

komponenter av dessa. FASB organiserar de olika egenskaperna i en hierarki (FASB 1980, 

p.32) (se bilaga 5). För att den finansiella informationen ska anses vara användbar krävs det 

att den innehar alla kvaliteter till ett minimum (FASB 1980, p.34). Begriplighet klassificeras 

som en användarspecifik kvalitet och är den kvalitet som rankas högst. Detta, menar FASB, 

då information inte kan anses vara användbar om beslutsfattarna inte kan förstå den (FASB 
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1980, p.32). Därefter kommer de primära beslutsspecifika kvaliteterna relevans och 

tillförlitlighet. Relevansen är indelad i tre klasser, prediktivt värde, återkopplingsvärde och 

aktualitet. Prediktivt värde och återkopplingsvärde avser beslutsfattares kapacitet att, baserat 

på redovisningsinformation, göra förutsägelser och att bekräfta eller korrigera tidigare 

förväntningar (FASB 1980, p.53). Aktualitet innebär att informationen behöver finnas 

tillgänglig när den behövs. Om informationen inte finns tillgänglig för beslutsfattarna när de 

behöver den förlorar informationen förmågan att påverka beslut. En brist på aktualitet kan 

således innebära att relevansen i informationen försvinner (FASB 1980, p.56). 

Tillförlitligheten är indelad i verifierbarhet, neutralitet och korrekt bild. Verifierbarhet syftar 

till att försäkra att informationen stämmer överens med vad den utger sig för att representera. 

Att informationen är verifierbar innebär också att den valda värderingsmetoden har använts 

utan fel eller partiskhet (FASB 1980, p.81). Neutralitet innebär att informationen ska vara fri 

från partiskhet i syfte att uppnå ett särskilt resultat (FASB 1980, p.99). Neutral information 

betyder således att den redogör för den ekonomiska aktiviteten på ett så troget sätt som 

möjligt, utan att försöka påverka den efter egna preferenser (FASB 1980, p.100).   Korrekt 

bild beskrivs i CON 2 som korrespondens mellan en redovisningsåtgärd eller beskrivning och 

den ekonomiska företeelse den avser att återge (FASB 1980, p.63). 

Den fjärde kvaliteten, jämförbarhet, beskrivs som en sekundär och interaktiv kvalitet som 

interagerar med relevans och tillförlitlighet för att bidra till användbarheten av informationen 

(FASB 1980, p.33). Vidare förklaras att jämförbarheten åsyftar att göra det möjligt för 

användarna av finansiell information att identifiera likheter i, och skillnader mellan, två 

ekonomiska företeelser (FASB 1980, p.111). 

4.1.3 Genomförda förändringar 

I september år 2010 publicerade IASB och FASB ett konceptuellt ramverk för finansiell 

rapportering som ersatte de tidigare föreställningsramarna (FASB 2010c, IASB 2010a). Det 

gemensamma ramverket är ett pågående projekt där gamla kapitel successivt ersätts med nya 

gemensamt framarbetade kapitel (FASB 2010c). I dagsläget har de reviderat och publicerat de 

två första kapitlen i vad som ska bli ett komplett, heltäckande och enhetligt dokument kallat 

den konceptuella föreställningsramen för finansiell rapportering (IASB 2010a). 

Den nya föreställningsramen förväntas leda till konsekvent vägledning (FASB 2010c) och ska 

fungera som ett hjälpmedel vid utvecklingen av framtida standarder (IASB 2010a). 

Föreställningsramen är även avsedd att gagna allmänintresset genom att ge struktur och 

vägledning för finansiell redovisning och rapportering (FASB 2010c). Vidare ska den också 

fungera som hjälpmedel för användare, utgivare och revisorer för tolkning av finansiell 

information (IASB 2010a). 

Syftet med finansiell rapportering anses, enligt den nya gemensamma föreställningsramen, 

vara att ge finansiell information som är användbar för potentiella investerare, långivare och 

andra borgenärer för att kunna fatta beslut om hur resurser ska genereras till företaget. 

Besluten berör områdena att köpa, sälja eller äga aktier och skuldebrev samt tillhandahålla 

eller lösa in lån och andra former av kredit (IASB 2010a, p.OB2). Föreställningsramen delar 

in intressenterna i primära och sekundära varav de primära är just nuvarande och potentiella 

investerare, långivare och andra borgenärer. Till de sekundära räknas tillsynsmyndigheter och 

övrig allmänhet som inte innefattas bland de primära intressenterna. Här innefattas bland 

annat de övriga intressenter som fanns med i IASB:s tidigare föreställningsram (IASB 2010a, 

p.BC1.10). Orsaken till att just nuvarande och potentiella investerare, långivare och andra 
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borgenärer valdes ut som primära intressenter är att FASB och IASB anser att dessa har det 

största behovet av den information som ges i de finansiella rapporterna, varav de flesta inte 

kan införskaffa informationen på annat sätt. Dessa intressenter passar väl in i 

standardsättarnas åtagande att fokusera på kapitalmarknadens deltagare. Vidare menar FASB 

och IASB att den information som efterfrågas av de primära intressenterna sannolikt kommer 

tillgodose informationsbehovet även hos de sekundära intressenterna (IASB 2010a, 

p.BC1.16).  

Vad gäller de kvalitativa egenskaperna som presenteras i den gemensamma 

föreställningsramen så ska dessa identifiera den typ av information som troligtvis är mest 

användbar för befintliga och potentiella investerare, långivare och andra kreditgivare (IASB 

2010a, p.QC1). De kvalitativa egenskaperna har delats upp i fundamentala och förhöjande 

egenskaper (FASB 2010c, p.QC4, IASB 2010a, p.QC4).  

De fundamentala kvalitativa egenskaperna består av relevans och korrekt bild. Med relevant 

information avses information som är kapabel att göra skillnad för användarnas beslut (IASB 

2010a, p.QC5-QC6). Vidare förklaras att sådan information antingen är av ett prediktivt eller 

bekräftande värde, alternativt både och. Relevant information ska även karaktäriseras av att 

vara väsentlig. Huruvida informationen anses vara väsentlig är dock en tolkningsfråga baserat 

på den specifika situationen, varför något kvantitativt mått på väsentlighet inte redogörs för 

(FASB 2010c, p.QC7, QC11). Egenskapen korrekt bild syftar till att den finansiella 

informationen måste redovisa den finansiella händelsen på ett korrekt sätt. För att uppnå 

korrekt bild krävs det att informationen innehåller tre karaktärsdrag, vilka är fullständighet, 

neutralitet och fri från fel (FASB 2010c, p.QC12). Korrekt bild behöver inte nödvändigtvis 

innebära att informationen är korrekt i alla avseenden. Det är inte heller en garanti på att 

informationen är användbar (FASB 2010c, p.QC15-QC16). För att den finansiella 

informationen ska vara användbar krävs det att den är både relevant och korrekt presenterad 

(IASB 2010a, p.QC17). 

Utöver de fundamentala egenskaperna identifieras fyra stycken förhöjande kvalitativa 

egenskaper; jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet. Dessa är egenskaper som 

förhöjer användbarheten av information som är relevant och korrekt presenterad.  De 

förhöjande egenskaperna kan även vara till hjälp vid val av redovisningsmetod i de situationer 

där de tillgängliga metoderna anses lika relevanta och korrekta (IASB 2010a, p.QC19). I den 

gemensamma föreställningsramen uppmanas utgivaren av finansiell information att sträva 

efter en maximering av de förhöjande egenskaperna. Det görs dock tydligt att dessa 

egenskaper, oavsett enskilda eller tillsammans, inte kan göra information användbar om den 

brister i relevans eller korrekt bild (IASB 2010a, p.QC33). Det kan i vissa fall vara svårt att 

uppnå en maximering av alla förhöjande egenskaper, och många gånger kan det fordras en 

minskning av en förhöjande egenskap för att möjliggöra en maximering av en annan (IASB 

2010a, p.QC34). 

I den nya föreställningsramen saknas egenskapen försiktighet. I ett uttalande av Hoogervorst 

(2010, s.2), ordförande av IASB, förklarar han att IASB, i samband med omarbetningen de 

två första kapitlen i föreställningsramen, år 2010 ersatte egenskapen försiktighet med 

neutralitet. Ersättandet av egenskapen försiktighet engagerande många och blev föremål för 

intensiva konflikter (Hoogervorst 2010, s.2). En av orsakerna till ersättandet var det pågående 

konvergeringsprojektet med US GAAP, som saknade en definition av egenskapen försiktighet 

(Hoogervorst 2010, s.3). Tillsammans med European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG) har de nationella standardsättarna i Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien 

publicerat tre olika bulletiner som berör försiktighet, osäkerhet och tillförlitlighet av finansiell 

http://www.efrag.org/
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information. Dessa bulletiner avser att starta en diskussion och samla in åsikter om valda 

områden för att säkerställa att de europeiska åsikterna beaktas i IASB:s arbete med att ta fram 

den nya föreställningsramen
23

. Vad gäller den kvalitativa egenskapen försiktighet så anser 

många att den bidrar till ökad trovärdighet hos de finansiella rapporterna, då det är högst 

sannolikt att de nettotillgångar som representeras i balansräkningen är minst lika stora som de 

redovisade beloppen (EFRAG 2013, p.5). Det anses också att försiktighet förhindrar 

erkännande av ännu icke realiserade vinster (EFRAG 2013, p.7). Hoogervorst (2010, s.4) ger 

dock sitt samtycke till borttagandet av egenskapen då han menar att den istället finns 

integrerad i IASB:s standarder, som till exempel IFRS 13 och den kommande 

leasingstandarden. Kritik mot borttagandet av egenskapen har innefattat att 

föreställningsramen åtminstone bör innehålla en definition av försiktighet, även om den inte 

klassificeras som en kvalitativ egenskap (EFRAG 2013, p.26). Motståndare till försiktighet 

menar att egenskapen bjuder in till partiskhet i de finansiella rapporteringarna, vilket strider 

mot korrekt bild då neutraliteten och fri från fel inte kan upprätthållas (EFRAG 2013, p.5). 

4.1.4 Pågående förändringar 

Hittills har som ovan nämnts två kapitel färdigställts i IASB:s och FASB:s gemensamma 

föreställningsram. Allt eftersom regelverken färdigställer ytterligare delar av deras projekt 

planeras nya kapitel läggas till i föreställningsramen och ersätta tidigare kapitel (FASB 

2010c). År 2010 pausades dock regelverkens projekt. Det var inte förrän ett år senare som det 

beslutades, på ett av IASB:s samråd, att projektet skulle tas upp igen, fast nu på egenhand
24

. 

Under mötet diskuterades hur IASB skulle ta sig an projektet och kom fram till följande 

punkter
25

: 

 Projektet ska fokusera på de olika delarna i finansiella rapporter, som till exempel 

rekognosering och borttagning i balansräkningen. Det ska även fokusera på värdering, 

enheter som upprättar finansiella rapporter, presentation och offentliggörande. 

 Syftet bör vara att arbeta mot ett enda diskussionsunderlag som täcker alla ovan 

nämna områden. Projektet bör även innehålla ett ED istället för flera olika separata 

dokument för varje område. 

 IASB kommer genomföra detta projekt självständigt och således inte som ett 

gemensamt projekt med andra standardsättare. 

 IASB förväntas rådgöra med en grupp som stödjer projektet. Medlemmarna i IASB 

bör till stor del bestå av nationella - eller regionala standardsättare. 

Slutligen ska projektet avslutas i september år 2015. 

I september år 2012 startades projektet av IASB med att färdigställa de återstående delarna av 

sin föreställningsram
26

. I november månad samma år utfärdade IASB ett förslag att inrätta 

Accounting Standards Advisory Forum (ASAF). ASAF skulle då ge råd och stödja projektet 

med att ta fram en utvecklad och förbättrad föreställningsram
27

.  
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FASB:s arbete med att färdigställa sin föreställningsram har omvärderats och fått en lägre 

prioritet. Enligt dem själva kommer det inte ske några större förändringar inom den närmsta 

framtiden
28

.  

4.2 Leasing 

Både FASB och IASB anser att leasing är en viktig finansieringskälla för företag (FASB 

2010a, s.1, IASB 2010c, s.3). Båda uppmärksammar dock att det finns problem förknippade 

med leasingredovisning, då den kan klassificeras som antingen operationell eller finansiell. 

Klassificeringen görs baserat på olika faktorer och redovisningen för de olika 

leasingvarianterna hanteras olika beroende på vilken typ av leasing som avses. En finansiell 

leasing redovisas på sådant sätt att den blir synlig i leasetagarens balansräkning genom att 

leasingföremålet aktiveras som tillgång och nuvärdet av resterande leasingavgift som skuld. 

Det gäller däremot inte för en operationell leasing (IASB 2010c, s.2). Detta, anser både FASB 

och IASB, är ett problem då det är viktigt att användarna av de finansiella rapporterna blir 

tilldelade en fullständig bild av företagens leasingaktiviteter (FASB 2010a, s.1). 

Klassificeringen innebär att ekonomiskt lika transaktioner kan presenteras på olika sätt 

baserat på individuell bedömning, vilket gör det svårt för användarna av de finansiella 

rapporterna att göra jämförelser mellan olika företag (IASB 2010c, s.3). 

4.2.1 Tidigare normgivning från IASB 

IASC publicerade år 1980 ett ED för redovisning av leasingavtal (E19). ED baserades på 

FASB:s standard avseende leasing FAS 13 och var således väldigt lik denna i dess 

utformning. ED ledde till att IASC år 1982 publicerade IAS 17 Leasingavtal. Standarden var 

mycket lik E19 och endast några mindre ändringar gjordes. En sådan ändring innefattade en 

reducering av brightlines för bedömning av finansiell leasing, vilket tidigare funnits i både 

E19 och FAS 13. Sedan publiceringen år 1982 har IAS 17 genomgått två revideringar, den 

första av IASC år 1997 och den andra år 2003 av IASB som en del i deras förbättringsarbete 

av befintliga standarder (IASB 2007, p.67-72). 

I IAS 17 beskrivs att syftet med standarden är att ange tillämpliga redovisningsprinciper vid 

leasingavtal för både leasetagaren och leasegivaren (IAS 17 p. 1). Vidare förklaras att 

standarden avser avtal där rätten att använda en tillgång har överförts från en part till en 

annan, oberoende av om leasegivaren har åtagit sig ansvar för service och underhåll för 

leasingobjektet (IAS 17 p. 3). 

Leasing kan, som ovan nämnts, kategoriseras in i finansiell leasing och operationell leasing. I 

IAS 17 beskrivs finansiell leasing som ett leasingavtal där ekonomiska risker och fördelar 

som kan sammankopplas med ägandet av ett föremål i allt väsentligt överförts från 

leasegivaren till leasetagaren. Vid slutet av leasingavtalet kan, om så önskas, äganderätten gå 

över till leasetagaren. All leasing som inte klassificeras som finansiell leasing utgörs av 

operationell (IAS 17 p. 4).  

För att kunna besluta om ett leasingavtal är av finansiell karaktär kan man ta hjälp av följande 

fem punkter, som i de flesta fall leder till en sådan klassificering (IAS 17 p.10): 

 När perioden för leasingavtalet har gått ut övergår äganderätten till leasetagaren. 
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 Leasetagaren äger rätten att när avtalet löpt ut köpa leasingföremålet. Priset ska då 

understiga det förväntade verkliga värdet med ett så stort belopp att det vid ingången 

av leasingavtalet ska vara rimligen säkert att leasetagaren fullgör köpet. 

 Även om äganderätten inte går över till leasetagaren vid periodens slut ska denna 

leasingperiod utgöra större delen av objektets ekonomiska livslängd.  

 Nuvärdet av minimileaseavgiften uppgick vid avtalets ingång i huvudsak till 

tillgångens verkliga värde. 

 För att leasetagaren ska kunna använda objektet utan att väsentliga förändringar görs 

krävs det att leasingobjektet är av speciell karaktär. 

Utöver ovan nämnda punkter förekommer det vissa situationer som också tyder på att ett 

finansiellt leasingavtal föreligger. IAS 17 beskriver tre sådana situationer varav den första är 

då leasetagaren, enligt avtalet, har möjlighet att säga upp avtalet i förtid och då får bära de 

eventuella förluster som uppstår hos leasegivaren som följd av uppsägningen. Den andra 

situationen är då fluktuationer av objektets verkliga restvärde medför vinster och förluster och 

att dessa tillfaller leasetagaren. Den sista situationen som beskrivs är då leasetagaren har som 

möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är väsentligt lägre än en marknadsmässig 

avgift (IAS 17 p. 11).  

I IAS 17 framgår det även att leasingavtalet ska klassificeras som operationellt om det tydligt 

går att utläsa av leasingavtalet att dess risker och fördelar till största delen kvarstår hos 

leasegivaren. Om denna situation föreligger är beaktande av ovanstående åtta punkter inte 

nödvändig. Vidare gäller om leasetagaren och leasegivaren någon gång under avtalsperioden 

ändrar villkoren för avtalet, och att det enligt de nya villkoren skulle innebära en annorlunda 

klassificering, ska det ses som ett nytt avtal den återstående tiden (IAS 17 p.12-13).  

4.2.2 Tidigare normgivning från FASB 

FAS 13 publicerades år 1976 och är den standard i US GAAP som berör leasingavtal. 

Standarden ersatte de tidigare publikationer som berört leasingavtal, vilka bestod av fyra 

stycken yttranden från APB samt tre stycken redovisningstolkningar från AICPA (FAS 13 

p.52). I FAS 13 förklaras leasing som ett avtal där rätten att använda en anläggningstillgång 

förmedlas till någon annan över en bestämd tidsperiod (FAS 13 p.1).  

Klassificeringen av leasingavtalet ser olika ut beroende på om det gäller leasetagaren eller 

leasegivaren. För leasetagaren kan leasingen antingen vara av operationell eller finansiell 

karaktär, medans den för leasegivaren antingen är en försäljnings-leasing, direkt finansierings 

leasing, belånad leasing eller operationell leasing (FAS 13 p.6). För att en leasing ska 

klassificeras som finansiell för leasetagaren krävs det att minst ett av följande fyra kriterier 

uppfylls (FAS 13 p.7): 

 Ägandet av tillgången överförs till leasetagaren vid leasingperiodens slut.  

 Leasingavtalet innehåller en möjlighet att få köpa tillgången till ett förmånligt pris 

 Leasingperioden uppgår till minst 75 % av tillgångens beräknade ekonomiska livstid. 

Undantag är dock om leasingperiodens början sker inom de resterande 25 % av 

tillgångens beräknade ekonomiska livslängd. Vid sådana fall ska detta kriterium inte 

användas som grund för klassificering.  

 Nuvärdet av minimileaseavgifterna, vid leasingavtalets början, exklusive 

verkställningskostnader uppgår till eller överstiger 90 % av överskottet av den leasade 

tillgångens verkliga värde vid leasingperiodens slut. Om leasingavtalets start äger rum 
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under de återstående 25 % av tillgångens beräknade ekonomiska livstid ska detta 

kriterium dock inte användas.  

Uppfyller leasingavtalet något av ovan nämnda kriterier, och om minimileasingavgifterna är 

någorlunda förutsägbara samt att det inte förekommer några osäkerheter kring eventuella 

kostnader avseende leasingavtalet, ska leasegivaren klassificera leasingavtalet som 

försäljnings-leasing eller en direkt finansiering leasing. Om det inte uppfyller de två 

sistnämnda kriterierna ska det klassificeras som ett operationellt leasingavtal. (FAS 13 p.9) 

4.2.3 Pågående förändringar 

I samband med ett samförståndsavtal som publicerades år 2006 åtog sig IASB och FASB att 

överväga samt fatta ett beslut angående omfattning och tidpunkt för ett eventuellt 

leasingprojekt med start 2008 (IASB 2006, p.1-2). Behovet av att starta upp projektet berodde 

dels på att leasing är ett sådant stort och viktigt internationellt finansieringsmedel, dels på att 

de tillgängliga redovisningsalternativen för leasing fått utstå mycket kritik under de senaste 

åren (IASB 2006, p.4,7). 

I mars år 2009 publicerades ett diskussionsunderlag angående leasingavtal och i augusti år 

2010 publicerades två gemensamt framtagna ED. Utkasten presenterade ett förslag på en ny 

leasingstandard där de kommentarer som kommit in från diskussionsunderlaget beaktats 

(IASB 2010a, Topic 820). I den föreslagna standarden redogörs för en enhetlig 

redovisningsmodell som ska gälla både leasetagaren och leasegivaren (IASB 2010c, s.2). En 

indelning av leasingkontrakten i antingen operationell eller finansiell behövs således inte 

längre. Modellen, som är en så kallad right-of-use modell, skulle innebära att all form av 

leasing synliggörs i de finansiella rapporterna hos både leasetagaren och leasegivaren (IASB 

2010c, s.4).  

Redovisningen av leasingavtalet hos leasetagaren skulle innebära en redovisad tillgång, som 

ska representera rätten att använda den leasade tillgången, samt en redovisad skuld 

motsvarande de framtida hyresutbetalningarna (IASB 2010c, s.4). De poster som ska 

redovisas i resultaträkningen av leasetagaren är således räntekostnader på skulden för 

hyresutbetalningarna, avskrivning av right-of-use tillgången och vinster och förluster som 

uppstår vid en eventuell omvärdering av tillgången enligt IAS 38. Leasetagaren ska även i 

balansräkningen redovisa eventuella förändringar i skulden för hyresutbetalningar, som 

uppstått som en följd av en omvärdering av det förväntade beloppet av villkorade hyror eller 

förväntade utbetalningar samt eventuella nedskrivningar på right-of-use tillgången (IASB 

2010b, p.11).  

För leasegivaren ska redovisningen återspegla de exponerade risker och fördelar som 

leasingtillgången medför. Detta görs genom att antingen använda sig av performance 

obligation modellen eller derecognition modellen (IASB 2010c, s.6). Vilken modell som ska 

användas bestäms vid leasingperiodens början. Performance obligation ska användas då 

leasegivaren står för eventuella risker och fördelar förknippade med leasingtillgången. 

Modellen innebär att leasegivaren ska behålla leasingtillgången i sin balansräkning samt 

redovisa rätten att erhålla leasingavgifter. Vidare ska leasegivaren redovisa en skuld som 

motsvarar skyldigheten att fullfölja leasingavtalet (IASB 2010c, s.6). Derecognition ska 

användas då leasingavtalet medför att väsentliga risker och fördelar förknippade med 

leasingtillgången överförs till leasingtagaren. Leasegivaren ska då eliminera det aktuella 

leasingvärdet av tillgången från balansräkningen och istället redovisa rätten att erhålla 

leasingavgifter (IASB 2010c, s.6).  
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Både FASB och IASB ansåg att förslaget, om det antas, skulle leda till stora förbättringar vad 

gäller den finansiella informationen om leasingavtal som finns tillgänglig för investerare
29

. 

FASB:s och IASB:s ED från år 2010 fick hög svarsfrekvens med kritik samt flera förslag på 

förbättringar (IASB & FASB 2011, p.8). Överlag fick de stort stöd för sitt gemensamma 

projekt att utveckla en heltäckande och konvergerande leasingmodell (IASB & FASB 2011, 

p.12) som ska baseras på principer från de nuvarande regelverken (IASB & FASB 2011, 

p.105). De fick även positiva kommentarer avseende ansträngningen att minska antalet 

brightlines i den kommande standarden samt målet att förbättra jämförbarheten och 

transparensen i den finansiella informationen (IASB & FASB 2011, p.13). Respondenterna 

uttryckte ändock oro angående risken att det med den föreslagna modellen skulle tillkomma 

nya brightlines (IASB & FASB 2011, p.15). Vidare framfördes oro för följande punkter: 

 Att jämförbarheten i realiteten skulle minska då den nya modellen ställer ökade krav 

på uppskattning och bedömning av exempelvis leasingperiod och rörliga leaseavgifter 

(IASB & FASB 2011, p.14).  

 Att definitionen av ett leasingavtal är för bred samt att det endast finns en modell för 

alla varianter av leasing (IASB & FASB 2011, p.14,36).  

 Att den föreslagna modellen är alltför komplex samt att kostnaden för att genomföra 

förslagen överskrider nyttan (IASB & FASB 2011, p.14, 214). 

Avslutningsvis ansåg en stor andel av respondenterna att det krävs betydande omarbetning 

och vidare tester av utkastet om standardsättarna ska lyckas uppnå en heltäckande och 

konvergerande leasingstandard (IASB & FASB 2011, p.16). 

I dagsläget (2013) arbetar FASB och IASB med att utveckla ett nytt utkast baserat på de 

kommentarer som inkommit från det tidigare utkastet från år 2010 samt det diskussions 

underlag som publicerades år 2009. Det nya utkastet är tänkt att publiceras för allmänheten 

under andra kvartalet år 2013
30

. 

4. 3 Verkligt värde 

Den tidigare finanskrisen betonar vikten av att ha en gemensam definition av värdering till 

verkligt värde och hur en sådan värdering ska gå till. Tidigare har det funnits stora skillnader 

mellan FASB och IASB beträffande värdering till verkligt värde, varför de år 2005 startade 

ett gemensamt projekt (IASB 2011b, s.2). Nedan följer en redogörelse för de båda 

standardsättarnas tidigare normgivning, likväl som en presentation av resultatet från deras 

samarbete.  

4.3.1 Tidigare normgivning från IASB 

Det finns ett flertal standarder i IFRS/IAS som antingen kräver eller tillåter värdering till 

verkligt värde av egetkapitalinstrument, tillgångar och skulder. Tidigare fanns det olikheter i 

hur verkligt värde hanterades, vilket beror på att standarderna i IFRS/IAS utvecklades och 

offentliggjordes under en längre tidsperiod. Det resulterade i skillnader i praktiken, som i sin 
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tur minskade jämförbarheten i redovisningen (IFRS 2012, p.IN5-IN6). Nedan redogör vi för 

två av dessa områden som tillåter värdering till verkligt värde. 

Standarden IAS 40 Förvaltningsfastigheter från år 2000 definierar verkligt värde som ‖.. the 

amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an 

arm’s length transaction‖ (IAS 40 p.4). Verkligt värde avser således det belopp som en 

tillgång ska kunna överföras mellan kunniga parter i en transaktion på armlängds avstånd. En 

sådan transaktion innebär att den sker mellan parter som inte har någon direkt relation till 

varandra och som skulle kunna tänkas påverka priset. Parterna ska därmed vara oberoende av 

varandra och agera självständigt (IAS 40 p.38). Det verkliga värdet av en fastighet utgörs 

vanligen av marknadsvärdet. Det värdet anses vara det mest sannolika priset som kan erhållas 

på marknaden per balansdagen i enlighet med ovan definition av verkligt värde. Vidare 

förklaras att verkligt värde är det pris som rimligen kan erhållas av säljaren och det mest 

fördelaktiga pris som rimligen kan erhållas av köparen (IAS 40 p.29).  

Den bästa värderingen av verkligt värde baseras på priser som erhålls på en aktiv marknad för 

liknande fastigheter på liknande områden och förhållanden (IAS 40 p.39). Om sådana priser 

inte går att finna ska följande punkter beaktas vid värdering till verkligt värde(IAS 40 p. 40): 

 Aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, förhållande eller 

läge, justerade för att återspegla dessa olikheter.  

 Senaste priserna på mindre aktiva marknader, justerade för att beakta eventuella 

förändringar i ekonomiska förhållanden sedan den dag då transaktionen ägt rum. 

 Diskonterade kassaflödesprognoser baserade på tillförlitliga bedömningar av 

framtiden. 

Verkligt värde i IAS 40 återspeglar kunskap och bedömningar gjorda av marknadsaktörer och 

således inte från företagens egna bedömningar av specifika situationer (IAS 40 p.43). 

Under år 1998 utgav IASC standarden IAS 39 Redovisning och värdering av finansiella 

instrument. Standarden definierar verkligt värde som ‖.. the amount for which an asset could 

be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction‖ (IAS 39 

p.8). Definitionen innebär följaktligen att transaktionen sker mellan kunniga parter i en 

armlängdstransaktion och avser det belopp där en tillgång skulle kunna överföras mellan 

dessa parter. Det verkliga värdet för den ersättning som erlagts eller erhållits kan normalt 

bestämmas med hjälp av transaktionspriset eller andra marknadspriser. I de fall där 

marknadspriset inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt kan verkligt värde beräknas som 

summan av framtida in- och utbetalningar. En diskontering ska göras med hjälp av rådande 

marknadsränta om denna effekt anses vara väsentlig (IAS 39 p. 67).  

För att en beräkning av det verkliga värdet ska vara tillförlitlig krävs det att intervallet, inom 

vilket det verkliga värdet fastställs, inte är specifikt för just det finansiella instrumentet. Det 

krävs även att de uppskattningar som görs inom ramen för intervallet är sannolika och 

användbara (IAS 39 p. 95). I IAS 39 beskrivs tre situationer där verkligt värde kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. Den första är när det finns ett pris på en aktiv marknad (IAS 39 p.96). 

Ett noterat marknadspris från en aktiv marknad beskrivs i standarden som det bästa beviset på 

verkligt värde (IAS 39 p. 98). Om ett sådant pris inte finns tillgängligt är det tillåtet att utgå 

från priset för den senaste transaktionen, förutsatt att det inte har skett någon betydande 

förändring i de ekonomiska förhållandena mellan transaktionsdagen och balansdagen (IAS 39 

p.99). Den andra situationen avser de fall då ett skuldebrev har värderats av ett oberoende 

värderingsinstitut och vars kassaflöden kan beräknas. Den sista situationen innefattar de 
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finansiella instrument för vilka det finns en lämplig värderingsmetod där värdena kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 39 p. 96). Sådana metoder inkluderar hänvisning till det 

aktuella marknadsvärdet för ett liknande instrument, analys av diskonterade kassaflöden och 

optionsvärderingsmodeller (IAS 39 p. 100). Vid fastställandet av verkligt värde för finansiella 

tillgångar tas i beaktning de rådande omständigheter som avser företaget, såsom nuvarande 

likviditet på marknaden (IAS 39 p. 98). 

4.3.2 Tidigare normgivning från FASB 

I över 40 olika standarder fanns det, innan år 2006, värdering till verkligt värde, vilka var 

olika både avseende definition och värdering. De olika definitionerna och värderingarna 

erhölls i varje enskild standard. Det fanns speciellt skillnader vad gällde tillgångar som inte 

handlades aktivt på marknaden. Ett exempel på sådan tillgång är olika former av derivat
31

. 
  

Den amerikanska standarden FAS 157 upprättades i september år 2006 (FAS 157 s. 1). Denna 

publikation definierar verkligt värde och är ett ramverk för hur verkligt värde ska mätas i 

enlighet med US GAAP. Den ställer även högre krav på upplysningar vad gäller värdering till 

verkligt värde. Standarden redogör emellertid inte för något nytt sätt att mäta verkligt värde, 

med undantag för vissa enheter där tillämpningen av standarden kommer ändra nuvarande 

praxis (FAS 157 s. 2).  

Innan år 2006 fanns det, som ovan nämnts, olika definitioner av verkligt värde och begränsad 

vägledning för hur dessa definitioner skulle tillämpas. Olikheter i vägledning skapade 

inkonsekvenser i redovisningen och gjorde tillämpningen av reglerna komplex. Standarden 

skapades således för att minska skillnaderna och öka jämförbarheten av värdering till verkligt 

värde (FAS 157 s. 2).  

Verkligt värde definieras i FAS 157 som det pris "..that would be received to sell an asset or 

paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 

measurement date‖ (FAS 157 p. 5, 7). Verkligt värde avser därmed det pris som erhålls vid 

försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld i en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer vid tidpunkt för värderingen. Marknadsaktörer beskrivs som köpare 

och säljare på den huvudsakliga eller mest fördelaktiga marknaden. Vidare beskrivs de som 

oberoende och kunniga parter som vill genomföra transaktionen.   En värdering av en tillgång 

eller skuld till verkligt värde bör innehålla överväganden vad gäller tillgången eller skuldens 

specifika egenskaper. Det kan till exempel beröra villkoren eller placeringen samt eventuella 

begränsningar med tillgången/skulden. De kan vidare utgöras av en fristående eller i hopsatt 

grupp av tillgångar eller skulder. En förutsättning för värdering till verkligt värde är att 

transaktionerna sker på den huvudsakliga marknaden eller på den mest fördelaktiga 

marknaden för tillgången eller skulden (FAS 157 p. 8). Ytterligare ett villkor är att en 

värdering ska ske utifrån de antaganden som marknadsaktörerna skulle beakta vid prissättning 

i samband med en försäljning eller inköp av en tillgång eller skuld. En värdering ska således 

inte förekomma utifrån företagets bedömning av en specifik situation (FAS 157 p. 11).  

 

Med syfte att öka enhetligheten och jämförbarheten av värdering till verkligt värde har FASB 

formulerat en hierarki som ska tillämpas då tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. 

Hierarkin definierar tre olika nivåer av värderingstekniker där nivå ett anses vara av högst 

prioritet (FAS 157 p.22). Nivåerna är enligt följande: 

                                                 
31

 http://www.fasb.org/news/nr091506.shtml[Hämtad 2013-05-13] 

http://www.fasb.org/news/nr091506.shtml%5bHämtad


    

40 

 

a) Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder per 

balansdagen (FAS 157 p.24). 

b) Observerbara priser annat än de som avses i nivå ett. Sådana priser kan utgöras av 

noterade priser för liknande tillgångar eller skulder på aktiva marknader, noterade 

priser för identiska eller liknande tillgångar eller skulder på marknader som inte är 

aktiva, data som är observerbara för tillgången eller skulden som inte utgör noterade 

priser, data som erhålls huvudsakligen från, eller bekräftas av, observerbara 

marknadsdata genom korrelation eller andra medel (FAS 157 p. 28). 

c) Icke observerbar data för tillgången eller skulden (FAS 157 p.30).  

4.3.3 Genomförda förändringar 

Benämningen FAS 157 byttes efter en kort tid ut till Topic 820 Fair Value Measurement. 

Efter ett påbörjat samarbete mellan IASB och FASB kom i maj år 2011 en uppdaterad version 

av standarden. Uppdateringen är en början på IASB:s och FASB:s projekt med att utveckla 

gemensamma krav avseende värdering till verkligt värde och upplysningskrav av densamma, 

med undantag för mindre skillnader i ordalydelse och stil (Topic 820 s.1). Utöver att de nu 

tillkommit gemensamma upplysningskrav har dessa blivit betydligt mer omfattande
32

. De 

båda standardsättarna var eniga om att ändringarna i den här uppdateringen kommer förbättra 

jämförbarheten av värdering till verkligt värde som presenteras och beskrivs i de finansiella 

rapporter, vilka upprättas i enlighet med US GAAP och IFRS (Topic 820 s.1). 

IASB har publicerat en ny standard som benämns IFRS 13, Fair Value Mesaurement (IFRS 

2012, p.IN1). IASB började redan i september månad år 2006 att arbeta med ett utkast till en 

ny IFRS om verkligt värde (FAR INFO 2006). I och med den globala finanskrisen blev det än 

viktigare att gemensamt arbeta fram en identisk metod för värdering till verkligt värde likväl 

som gemensamma upplysningskrav (IASB 2011b, s.2). Standarden började dock gälla först 

den 1 januari 2013 och är ett samarbete mellan IASB och FASB. IFRS 13 är således IASB:s 

motsvarighet till Topic 820. Åtagandet av det gemensamma projeket är att se som ett steg i 

den internationella harmoniseringsprocessen av redovisningen (IFRS 2012, p.IN7). Enligt 

IASB resulterade deras gemensamma arbete med att IFRS och US GAAP nu har samma 

definition och innebörd av verkligt värde samt samma upplysningskrav
33

. Syftet med 

standarden är att definiera verkligt värde och att ha en enskild standard för värdering till 

verkligt värde. Avsikten är även att det ska finnas fastställt vilken information som ska 

bifogas i samband med värdering till verkligt värde (IFRS 2012, p.IN1). IFRS 13 uppvisar 

inget nytt sätt att mäta, utan ska istället ses som ett hjälpmedel och ett klargörande för hur en 

enhet ska mätas till verkligt värde. Standarden ger emellertid inga direktiv för när ett företag 

ska värdera till verkligt värde, det vill säga vilka tillgångar och skulder som ska värderas till 

verkligt värde utan det hanteras inom respektive standard för tillgången/skulden (IFRS 2012, 

p.IN4). 

IASB använde den amerikanska standarden som utgångspunkt för sina egna överväganden, då 

de strävar efter likformighet mellan IFRS och US GAAP. IFRS 13 utgår således direkt från 

FAS 157/Topic 820 som är en del av US GAAP (FAR INFO 2006). 
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I IFRS 13 definieras verkligt värde som det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas 

när en tillgång säljs eller den ersättning som skulle erläggas vid överlåtelse av en skuld genom 

en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer (IFRS 13 p. 9) 

En förutsättning i IFRS 13 är att verkligt värde är marknadsbaserat och inte är baserat på en 

företagsspecifik värdering. Värdering ska därmed ske utifrån hur marknadsaktörer skulle 

resonerat (IFRS 13 p. 2). En annan förutsättning är att den marknad där tillgången säljs eller 

skulden överlåts på ska användas vid värdering av verkligt värde, vilken benämns 

huvudmarknaden. Om en sådan marknad saknas ska värdering ske på den mest fördelaktiga 

marknaden för tillgången/skulden (IFRS 13 p. 16). Vidare kan tillgången/skulden som 

värderas till verkligt värde utgöras av en ensam tillgång/skuld alternativt bestå av en grupp 

(IFRS 13 p. 13). 

Vid beräkning av verkligt värde hänvisar standarden till den hierarki som presenteras under 

punkt 72 i IFRS 13. Hierarkin kategoriserar den data som används vid beräkningen av verklig 

värde i tre nivåer, varav den första nivån är den som anses vara av högsta prioritet. Nivå ett 

avser noterade, ojusterade, priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder vid 

värderingstidpunkten (IFRS 13 p. 72). Nivå två utgör data annan än de noterade priserna 

enligt nivå ett, och som direkt eller indirekt är observerbar för tillgången eller skulden (IFRS 

13 p. 81). Exempel på sådan data är noterade priser för liknande tillgångar/skulder på aktiva 

marknader, noterade priser för identiska eller liknande tillgångar/skulder på marknader som 

inte är aktiva, annan data än noterade priser som är observerbara för tillgången/skulden samt 

marknadsbekräftade data (IFRS 13 p. 82). Den sista nivån utgörs av data som inte är 

observerbar för tillgången eller skulden (IFRS 13 p. 86). 

4.4 Intäktsredovisning 

Vid en bedömning av ett företags resultat och framtidsutsikter är de redovisade intäkterna av 

avgörande karaktär för användarna av de finansiella rapporterna (IASB 2010d, s.2). 

Användarna förlitar sig på den information som presenteras i rapporterna, varför det är viktigt 

att informationen avseende intäkter är lättförståelig och jämförbar. I dagsläget (2013) 

uppfyller emellertid varken IASB:s eller FASB:s standarder avseende intäktsredovisning 

dessa krav (IASB 2011c, s.2). 

4.4.1 Tidigare normgivning från IASB 

I IASB:s regelverk berörs intäktsredovisning främst i IAS 18 Intäkter och IAS 11 

Entreprenadavtal (FASB 2012, s.1). IAS 18 publicerades av IASC år 1982 och trädde i kraft 

år 1984. Standarden genomgick en omarbetning och ett nytt ED publicerades år 1992. Den 

nya omarbetade standarden började gälla år 1995
34

 och antogs av EG- kommissionen år 2008 

(1126/2008/EG). Syftet med standarden är att redogöra för de villkor som gäller avseende hur 

intäkter från vissa typer av transaktioner och händelser ska hanteras i redovisningen, vilket 

presenteras i inledningen av IAS 18. 

En intäkt ska, enligt IAS 18, redovisas då de framtida ekonomiska fördelarna går att beräkna 

på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att dessa kommer bli tilldelad företaget. Med 

intäkt menas i IAS 18 ―..det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företags 

ordinarie verksamhet under en period, och som ökar företagets eget kapital, med undantag för 

ökningar som beror på tillskott från aktieägare‖ (IAS 18 p. 7).  
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IAS 18 ska tillämpas för de transaktioner och händelser som avser försäljning av varor, 

utförande av tjänsteuppdrag samt annans utnyttjande av företagets tillgång som ger upphov 

till ränta, royalty eller utdelning (IAS 18 p. 1). Tjänsteuppdrag som avser entreprenadavtal 

behandlas dock inte i IAS 18 utan berörs i IAS 11. Andra händelser som utgör undantag och 

inte berörs i IAS 18 är: leasingavtal, utdelningar på innehav som redovisas enligt 

kapitalandelsmetoden, försäkringsavtal som berörs av IFRS 4, fluktuationer i finansiella 

tillgångar eller skulders verkliga värde alternativt effekter av att de avyttras, förändringar av 

värdet av andra omsättningstillgångar, första redovisningen av samt fluktuationer i verkligt 

värde av biologiska tillgångar som förknippas med jord- och skogsbruk samt utvinning av 

mineraler (IAS 18 p. 6). 

Intäkter från försäljning av varor ska redovisas i de fall då följande villkor är förverkligade 

(IAS 18 p. 14): 

 De betydande risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har 

överförts till köparen. 

 Företaget utövar ingen kontroll över de sålda varorna och behåller heller inte något 

engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet. 

 Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 De ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer sannolikt att 

tillfalla företaget.  

 De utgifter som uppstår, eller förväntas uppstå, som följd av transaktionen går att 

beräkna på ett tillförlitligt sätt. 

Vidare förklaras att intäkter och kostnader som härrör från samma transaktion eller händelse 

ska redovisas samtidigt, förutsatt att dessa går att beräkna på ett tillförlitligt sätt. Om 

kostnaderna inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt får intäktsredovisning inte äga rum, 

intäkten ska istället redovisas som en skuld (IAS 18 p. 19). 

För tjänsteuppdrag krävs det, utöver ovan nämnda punkt ett och tre, att färdigställandegraden 

av uppdraget vid rapportperiodens slut, tillsammans med de utgifter som uppstått eller återstår 

för att slutföra tjänsteuppdraget, kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 18 p. 20).  

För att redovisa intäkt från ränta, royalty eller utdelning ställs det krav på att intäkten ska 

kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att fördelarna förknippade med transaktionen 

sannolikt kommer tillfalla företaget (IAS 18 p. 29).  

IAS 18 innehåller även krav på upplysningar. Företagen ska lämna upplysningar om de 

principer som tillämpats samt för de metoder som använts vid fastställande av 

färdigställandegraden av tjänsteuppdrag. Upplysning ska även lämnas avseende belopp för 

varje betydande intäktsslag som redovisats under perioden som uppkommit från transaktioner 

som berörs av IAS 18. Vidare ska upplysning lämnas avseende de intäkter som avser byte av 

varor eller tjänster och som ingår i varje betydande intäktsslag (IAS 18 p. 35). 

IAS 11 publicerades ursprungligen av IASC år 1977. Standarden omarbetades år 1993 och 

antogs av EG- kommissionen år 2008 (1126/2008/EG). Enligt standardens beskrivna syfte 

avser den att redogöra för hur inkomster och utgifter i entreprenadavtal ska behandlas i 

redovisningen. Entreprenaduppdrag pågår ofta över flera redovisningsperioder varför 

inkomster och utgifter ska periodiseras under de redovisningsperioder där arbetet sker. 

Standarden hänvisar till de redovisningsprinciper som presenteras i föreställningsramen för att 

fastställa när uppdragsinkomster och uppdragsutgifter ska redovisas som intäkter respektive 
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kostnader. Standarden ska tillämpas av de företag som utför entreprenad eller liknande 

uppdrag (IAS 11 p. 1). Enligt IAS 11 får en redovisning av intäkter från entreprenaduppdrag 

ske först då uppdragsinkomsten och uppdragsutgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Vidare ska intäktsredovisningen ske med hänvisning till uppdragets färdigställandegrad vid 

rapportperiodens slut, så kallad successiv vinstavräkning (IAS 11 p. 22). Beroende på om det 

är ett fastprisuppdrag eller ett uppdrag på löpande räkning ställs olika villkor för 

intäktsredovisning. För fastprisuppdrag ska den totala uppdragsinkomsten kunna mätas på ett 

tillförlitligt sätt, uppdragets ekonomiska fördelar ska sannolikt tillfalla uppdragstagaren, totala 

utgifter och färdigställandegraden vid rapportperiodens slut ska gå att mätas på ett tillförlitligt 

sätt samt att uppdragsutgifterna tydligt ska gå att identifiera och mäta på tillförlitligt sätt så att 

jämförelse med tidigare beräkningar kan göras (IAS 11 p. 23). För uppdrag på löpande 

räkning ställs det, likt fastprisuppdrag, krav på att de ekonomiska fördelarna förknippade med 

uppdraget sannolikt kommer tillfalla uppdragstagaren. Det ställs även krav på att de 

uppdragsutgifter som hör till uppdraget, oavsett om det framgår att de kommer ersättas eller 

ej, tydligt kan identifieras och mätas på ett tillförlitligt sätt (IAS 11 p.24). 

4.4.2 Tidigare normgivning från FASB 

Den nuvarande vägledningen avseende intäktsredovisningen i US GAAP består av flera olika 

krav som skiljer sig från varandra beroende på bransch. Enligt FASB finns det över 200 olika 

standarder som berör intäktsredovisning
35

. Nedan följer ett exempel på en standard som 

beskriver intäktsredovisning för ett specifikt område.  

År 1981 upprättades standarden FAS 48 Revenue Recognition When Right of Return Exists. 

Standarden anger hur ett företag ska redovisa försäljningen av en produkt i de fall där 

företaget ger köparen rätten att lämna tillbaka varan. Intäkterna från en sådan försäljning ska 

endast redovisas om nedan beskriva villkor är uppfyllda och ska då ske vid tidpunkt för 

försäljningen. Kriterier för intäktsredovisning (FAS 48 p.6): 

 Det pris säljaren begär är ett fast eller förutsägbart belopp vid tidpunkten för 

försäljningen. 

 Köparen har lämnat sin betalning till säljaren eller är skyldig att betala. Köparens 

skyldighet ska dock inte vara beroende av återförsäljningen. 

 En skada på produkten eller händelse av stöld ska inte ändra köparens skyldighet till 

säljaren. 

 Köparen måste ha ekonomisk substans utöver den som tillhandahålls av säljaren 

 Säljaren har inte ett åtagande att uppnå ett visst resultat för att kunna köpa tillbaka 

produkten om köparen returnerar den.  

 Den framtida avkastningen kan beräknas. 

Är kriterierna uppfyllda ska försäljningsintäkter och kostnader för sålda varor minskas i 

resultaträkningen. Detta för att återspegla den beräknade avkastningen samt förväntade 

kostnader och förluster som ska periodiseras. I de situationer där villkoren inte infrias skjuts 

intäkten upp (FAS 48 p.6). Det finns vissa områden som standarden inte tillämpas på, bland 

annat redovisning av fastigheter, leasing och försäljningar där kunden kan returnera felaktiga 

varor såsom garantiavsättningar (FAS 48 p.4).  
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Intäktsredovisning beskrivs dock även i FASB:s föreställningsram i CON 5 Recognition and 

Measurement in Financial Statements of Business Enterprises, samt att en definiering av 

intäkt ges i CON 6 Elements of Financial Statements.  

År 1984 upprättades CON 5 Konceptet anger kriterier för redovisning och vägledning om 

vilken information som ska ingå i redovisningen, när den ska lämnas och på vilket sätt (FASB 

1984, s.4). Intäktsredovisning i de finansiella rapporterna innefattar två överväganden där, 

beroende på situation, den ena anses vara viktigare än den andra (FASB 1984, p.83):  

 Om de är realiserade eller realiserbara. En intäkt realiseras när en vara, tjänst eller 

andra tillgångar byts mot kontanter alternativt fordringar till kontanter. 

 Om de är intjänade. En intjänad intäkt syftar till den verksamhet som ger upphov till 

intäkter och innefattar leverans eller producering av en vara, tjänst eller andra 

aktiviteter som utgör företagets pågående eller huvudsakliga verksamhet. Intäkterna 

anses vara intjänade vid den tidpunkt då företaget har åstadkommit de åtaganden som 

krävs för att företaget ska få ta del av de fördelar som kommer med intäkten.  

I CON 6, som publicerades år 1985, beskrivs en intäkt som ‖..inflows or other enhancements 

of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering 

or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity's ongoing 

major or central operations‖(FASB 1985, p.78). Den förklaras således som en ökning av 

företagets tillgångar eller en minskning av dess skulder, alternativt en kombination av båda, 

som härstammar från aktiviteter som utgör företagets pågående eller huvudsakliga 

verksamhet. På grund av det stora antalet intäktsstandarder beslutade FASB år 2002 att starta 

ett projekt med att förbättra och utveckla en mer omfattande vägledning för att redovisa 

intäkter. Projektet motiverades med att intäkter vanligtvis utgör den största delen i finansiella 

rapporter och att intäktsredovisning är en stor anledning till att företag behöver göra 

omräkningar i rapporterna. De vill därför utveckla en redovisningsstandard som går att 

tillämpa på flera olika typer av branscher
36

. 

4.4.3 Pågående förändringar 

Fram tills idag har FASB, som tidigare nämnts, upp till 200 olika standarder som berör 

intäktsredovisning, varav många är branschspecifika. Mängden olika varianter på 

intäktsredovisning har lett till att liknande transaktioner i många fall kan redovisas på olika 

sätt (FASB 2012, p.BC3). IASB har däremot endast två standarder som avser 

intäktsredovisning. Dessa är, i förhållande till US GAAP, mindre omfattande och bidrar med 

begränsad vägledning avseende implementeringsfrågor. Det har resulterat i att standarderna 

upplevs som svåra att förstå och således svåra att tillämpa konsekvent. Vidare förkommer det 

skillnader regelverken emellan vad gäller de krav som måste uppfyllas för att redovisa en 

intäkt (IASB 2008, s.2). 

Både FASB och IASB är av åsikten att de befintliga standarderna är i behov av omarbetning 

och förbättring (IASB 2008, s.2). År 2008 publicerade de därför ett diskussionsunderlag 

innehållande preliminära synpunkter gällande intäktsredovisning i avtal med kunder samt en 

gemensam framtida strategi
37

. Efter beaktning av de kommentarer som allmänheten lämnat in 

publicerades år 2010 det första ED för intäktsredovisning. Även denna fick stor respons 
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varför ett omarbetat ED publicerades år 2011. Den nya gemensamma standarden planerades 

vara klar under år 2012 med start för implementering i januari 2015 (IASB 2011c, s.20). 

Syftet med det gemensamma intäktsredovisningsprojektet är att utveckla en enda 

principbaserad intäktsstandard för US GAAP och IFRS
38

. Den föreslagna standarden är tänkt 

att ta bort svagheter och inkonsekvenser som finns i de befintliga standarderna (FASB 2011, 

s.1) samt frambringa ett stabilt och genomarbetat regelverk för intäktsfrågor. Det är även tänkt 

att standarden ska öka jämförbarheten mellan företag, branscher och aktiemarknader samt 

ställa högre krav på företagen att lämna information som är nödvändig och användbar för 

investerare och andra användare av finansiella rapporter
39

. Vidare ska standarden förenkla 

upprättandet av finansiella rapporter genom att minska antalet krav som företagen måste 

förhålla sig till (FASB 2011, s.1). 

Den föreslagna standarden bygger på principen att ett företag ska redovisa intäkter för att 

åskådliggöra en överlåtelse av utlovade varor eller tjänster till kund i ett belopp som 

motsvarar den ersättning som företaget räknar erhålla i gengäld (IASB 2011c, s.4). Den nya 

standarden kommer ha inverkan på alla företag som sluter avtal med kund, med undantag för 

de avtal som regleras av andra standarder som till exempel leasing (IASB 2011a, p.IN6). 

Förslaget innefattar fem steg som företag ska följa vid intäktsredovisning (IASB 2011c, ss.4-

5): 

a) Identifiera kontraktet (alternativt kontrakten) med kunden.  

b) Identifiera de separata prestationsförpliktelserna i avtalet.  

c) Fastställa transaktionspriset. 

Vanligtvis är transaktionspriset ett fast belopp, ibland kan dock transaktionspriset 

innefatta uppskattningar av annat än pengar. Transaktionspriset ska även, om det är 

väsentligt för kontraktet, justeras för effekten av tidsvärdet hos pengar samt för 

eventuella ersättningar som ska betalas till kund. Effekten av eventuell kreditrisk 

(collectibility) ska inte återspeglas i transaktionspriset utan ska presenteras som en 

separat post. 

d) Fördela transaktionspriset.  

Ett företag ska normalt fördela transaktionspriset på varje separat 

prestationsförpliktelse baserat på försäljningspriset på varje enskild vara eller tjänst. I 

de fall de inte går att observera ett fristående försäljningspris ska företaget göra en 

uppskattning 

e) Erkänna intäkten när prestationsförpliktelsen är genomförd på ett tillfredsställande 

sätt. En förpliktelse kan innebära att generera en vara eller tjänst till en kund som då 

får kontrollen av varan/tjänsten. Beloppet som företaget redovisar ska motsvarar det 

belopp som går att hänföra till prestationsförpliktelsen. En prestationsförpliktelse kan 

utföras vid en specifik tidpunkt (normalt för vara) eller över tid (normalt för tjänst).  

ED ger även förslag på hur förlustkontrakt och kontraktskostnader ska hanteras. Förslaget 

innebär att förlustkontrakt ska tas upp som en skuld och att kontraktskostnader, förutsatt att de 

uppfyller särskilda krav, ska redovisas som en tillgång om de kan beräknas återvinnas. Det 

finns även krav på företagen att lämna vissa upplysningar. Standardsättarna föreslår att 

företagen lämnar både kvalitativ och kvantitativ information. Sådan information ska beröra 

kontrakt med kund, bedömningar och eventuella justeringar av bedömningar som gjorts i 

samband med tillämpningen av de föreslagna kraven för dessa kontrakt samt tillgångar som 
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redovisas från kostnader tillhörande kontraktet som företaget har med kunden. Företagen bör 

även lämna upplysningar om vissa specificerade uppgifter i delårsrapporterna (IASB 2011c, 

s.6). 

Kommentarerna från ED år 2011 visar att de flesta respondenterna är positiva till projektet 

med att ta fram en särskild modell för intäktsredovisning som ska kunna tillämpas för alla 

branscher och transaktioner (IASB & FASB 2012, p.11). De flesta är även positiva till 

principen att en intäkt ska redovisas vid tidpunken då köparen har kontroll över tillgången. 

Många kommenterade dock att vissa situationer kräver ytterligare bedömning där en 

beaktning om risk (eller fördelar) har överförts eller inte (IASB & FASB 2012, p.13). Vidare 

har respondenterna påpekat att en det bör finnas en definition av kontroll i 

föreställningsramen innan standardsättarna inför en ny kontrollbaserad intäktsstandard (IASB 

& FASB 2012, p.14). 

Det fanns även de som ansåg att förslaget är komplext och svårförståeligt vad gäller 

implementering av standarden samt fastställande av tidpunkten för när rätten att ta betalt 

inträffat (IASB & FASB 2012, p.23). Önskemål har därför inkommit beträffande att förslaget 

ska genomgå ytterligare bearbetning och tester (IASB & FASB 2012, p.16).  

En övergripande kritik är att vägledningen i den föreslagna standarden är för detaljerad och är 

således i konflikt med IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, som är principbaserad 

(IASB & FASB 2012, p.73). 
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5 Analys 
Kapitlet inleds med jämförelser av respektive regelverks tidigare och nuvarande 

föreställningsramar samt en analys av dessa utifrån den teori som presenterades i kapitel tre. 

Därefter följer motsvarande jämförelse för områdena leasing, verkligt värde och 

intäktsredovisning tillsammans med analys både utifrån den teoretiska referensramen, men 

även utifrån den nya gemensamma föreställningsramen. I avslutningen av kapitlet görs en 

övergripande analys för de områden som berörs i empirin utifrån ett 

harmoniseringsperspektiv. 

5.1 Jämförelse mellan IASB:s och FASB:s föreställningsram 

Både IASB och FASB ansåg, i tidigare ramverk, att syftet med föreställningsramen är att 

stödja och vägleda vid utvecklingen av nya standarder för respektive standardsättare (FASB 

1978, s.6, IASB 1989, p.1). Att bistå vid utförandet av standarder är, enligt Jones och 

Wolnizer (2003, s.383), den största fördelen med föreställningsramen, då det bidrar till 

logiska och konsekventa redovisningsstandarder. Då IASB ledde utvecklingen av 

harmoniseringsprocessen avseende redovisningsstandarder skulle deras föreställningsram 

även fungera som ett stöd för andra normgivare vid utvecklandet av nationella standarder 

(IASB 1989, p.1). FASB:s föreställningsram har dock spelat större roll vid utfärdandet av 

andra nationers ramverk. Den har även legat till grund för IASB:s föreställningsram (Zeff 

1999, ss.122-123). Den nya gemensamma föreställningsramen följer samma spår som de 

tidigare föreställningsramarna och poängterar att denna ska fungera som ett hjälpmedel vid 

utvecklingen av finansiella redovisningsstandarder samt verka som stöd för användare, 

utgivare och revisorer vid tolkning av finansiell information (IASB 2010, s A25).  

 
Syftet med de finansiella rapporterna i IASB:s och FASB:s tidigare föreställningsramar är i 

båda fallen att bidra med användbar information vid beslutsfattande (FASB 1978, p.9, IASB 

1989, p.12). Syftet stämmer således överens med den teoretiska ansats som Jönsson (1985, 

s.14) benämner ―beslutsanvändbarhet‖, vilket innebär att redovisningens uppgift är att förse 

intressenterna med den information som behövs vid beslutsfattande. I IASB:s 

föreställningsram riktar sig informationen från de finansiella rapporterna främst till 

investerarna, vilket den även gör i FASB:s föreställningsram (FASB 1978, p.32, IASB 1989, 

p.10). En sådan inriktning är typisk för den anglosaxiska traditionen där regler formuleras av 

icke-statliga organ och användarna av finansiell information vanligtvis utgörs av investerare 

och kreditgivare (Lamb, Nobes & Roberts 1998, s.173, Bloom 1997, s.59). Utöver investerare 

finns det även specificerat ett flertal andra intressenter. Dessa är enligt IASB:s 

föreställningsram investerare, anställda, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, statliga 

myndigheter samt samhället i övrigt (IASB 1989, p.9). FASB presenterar intressenterna som 

ägare, leverantörer, långivare, potentiella investerare och borgenärer, anställda, ledning, 

chefer, kunder, analytiker och rådgivare, mäklare, försäkringsgivare, börser, jurister, 

ekonomer, skattemyndigheten, tillsynsmyndigheter, lagstiftare, finansiell press och 

rapporteringsorgan, fackföreningar, branschorganisationer, företagsforskare, lärare och 

studenter samt allmänheten. Till skillnad från IASB delar FASB även in intressenterna i 

direkta och indirekta intressenter varav de direkta utgörs av anställda, ägare och långivare 

som är inkluderade i någon form av grupp samt chefer och direktörer som ansvarar för att 

förvalta ett företag i intresse av ägare. Övriga intressenter klassificeras som indirekta 

intressenter (FASB 1978, p.24). Genom att illustrera de olika regelverkens definition av 

intressenter utifrån intressentmodellen görs skillnaderna sinsemellan tydliga, vilket visas i 

bilaga 6. Enligt Bidhan et al. (2010, s.406) är det organisationens uppgift att hantera 
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relationerna till intressenterna och att försöka distribuera så mycket värde som möjligt för 

dessa. IASB och FASB har, som tidigare nämnts, fokuserat på investerarna som de främsta 

intressenterna (FASB 1978, p.32, IASB 1989, p.10). Genom att rikta in sig på investerare 

önskar både FASB och IASB att tillgodose även övriga intressenters informationsbehov då 

investerarnas behov anses vara gemensamma för alla (FASB 1978, p.25, IASB 1989, p.10).  
 

De finansiella rapporternas syfte i den nya gemensamma föreställningsramen är att ge 

finansiell information som är användbar för potentiella investerare, långivare och andra 

borgenärer för att kunna fatta beslut om hur resurser ska genereras till företaget.  Vidare anges 

att sådana beslut avser att köpa, sälja eller äga aktier och skuldinstrument samt tillhandahålla 

eller lösa in lån och andra former av kredit (IASB 2010a, p.OB2). Intressenterna delas in i 

primära och sekundära varav de primära består av potentiella investerare, långivare och andra 

borgenärer (se bilaga 7). Dessa anses, enligt FASB och IASB, besitta det största 

informationsbehovet, av vilka de flesta inte har möjlighet att införskaffa sig informationen på 

egen hand. De sekundära intressenterna benämns som tillsynsmyndigheter och allmänheten 

utöver de som innefattas av de primära intressenterna. Deras informationsbehov kommer 

sannolikt att tillgodoses genom den information som efterfrågas av de primära intressenterna 

(IASB 2010a, p.BC1.16). Den nya indelningen av intressenterna liknar FASB:s tidigare 

indelning med indirekta och direkta intressenter. Innehållet av de två grupperna går däremot 

mer att likna med IASB:s tidigare klassificering.   
 
Det finns totalt tolv stycken kvalitativa egenskaper i IASB:s tidigare föreställningsram, varav 

de fyra viktigaste är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilka har samma 

auktoritet. De resterande åtta är väsentlighet, korrekt bild, ekonomisk innebörd och form, 

neutralitet, försiktighet, fullständighet, tidaspekten samt avvägning mellan nytta och kostnad. 

FASB presenterar i sin tidigare föreställningsram, till skillnad från IASB, sina kvalitativa 

egenskaper i en hierarki, varav begriplighet rankas högst (FASB 1980, p.32). Efter 

begriplighet kommer relevans och tillförlitlighet, som båda består av tre klasser vardera. 

Relevans delas in i prediktivt värde, återkopplingsvärde och aktualitet. Tillförlitlighet består 

av verifierbarhet, neutralitet och korrekt bild. Relevans och tillförlitlighet följs av 

jämförbarhet som klassificeras som en sekundär kvalitet (FASB 1980, p.32). I den nya 

gemensamma föreställningsramen är de kvalitativa egenskaperna istället indelade i 

fundamentala och förhöjande. De fundamentala egenskaperna, som är överordnade de andra 

egenskaperna, består av relevans och korrekt bild. I egenskapen relevans innefattas även 

väsentlighet och för att uppnå korrekt bild krävs det att informationen innehåller tre 

karaktärsdrag vilka är fullständighet, neutralitet och fri från fel (FASB 2010c, p.QC11-12). 

De förhöjande egenskaperna består av jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och 

begriplighet. En förhöjande egenskap är egenskap som förhöjer användbarheten av 

information som är relevant och korrekt presenterad. Dessa egenskaper kan dock inte göra 

information användbar om den brister i de fundamentala egenskaperna (IASB 2010a, p.QC19, 

QC33). Då den nya utformningen av egenskaper går att dela in i en hierarki är den mer att 

likna FASB:s tidigare uppställning. Även det faktum att den kvalitativa egenskapen 

försiktighet tagits bort för att mer likna US GAAP (Hoogervorst 2010, s.3) tyder på detta. Det 

bör dock poängteras att begriplighet, som rankades högst i FASB:s tidigare föreställningsram, 

numera är en förhöjande egenskap och således har fått lägre prioritet. 
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Hittills har två kapitel i den gemensamma föreställningsramen fastställts. År 2010 pausades 

projektet och IASB startade det igen år 2012 fast på egen hand
40

. FASB har valt att 

omvärdera projektet och det har som resultat fått en lägre prioritet. Några större förändringar 

är inte att förvänta inom den närmsta framtid
41

.  

5.2 Jämförelse mellan IASB:s och FASB:s hantering av Leasing 

Då IASB har baserat sin standard avseende leasing på FASB:s FAS 13 har standarderna 

många likheter. Det förekommer dock en del skillnader, framförallt vad gäller klassificeringen 

av operationell och finansiell leasing (IASB 2007, p.67-68), vilka demonstreras i bilaga 9. 

Uppfylls någon av de punkter som presenteras i bilaga 9, klassificeras avtalet som finansiell 

leasing.  

En av de främsta skillnaderna är att FAS 13 innefattar brightlines, vilket är något som US 

GAAP är starkt förknippade med (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s.749). De 

kvantitativa gränsdragningskriterierna i FAS 13 resulterar i att ett identiskt leasingavtal kan 

klassificeras olika i respektive regelverk. FAS 13 har till exempel utsatt 75 % som minimum 

gräns för leasingperioden, vilket innebär att det finns utrymme för manipulation av 

leasingavtalet. Ett avtal kan konstrueras så att det avser 74 % eller mindre av leasingobjekts 

livslängd för att kunna klassificera avtalet som operationellt. Efter leasingperiodens slut kan 

ett nytt avtal skrivas med samma förutsättningar för att även i fortsättningen klassificera 

avtalet som operationellt. Demski (2002, s.130) anser att standarder uppbyggda på 

brightlines, likt FAS 13, inte bara möjliggör utan dessutom uppmuntrar till att kringgå 

standarden. Motståndare till regelbaserade regelverk menar att detta är typiskt för 

regelbaserade standarder, då dessa uppmuntrar till att redovisa efter en strikt tolkning av 

reglerna istället för den underliggande avsikten med reglerna (Collins, Pasewark & Riley 

2012, s.682). Ett sådant scenario är inte möjligt enligt IAS 17 då ändring av villkoren för 

avtalet ska ses som ett nytt avtal den återstående tiden. (IAS 17 p. 12-13). Ytterligare en stor 

skillnad är att FASB baserar sin klassificering på äganderätt, medan IASB även tar i 

beaktning fördelar och risker förknippade med tillgången.  

Till skillnad från i IAS 17 ser klassificeringen av leasingavtalet i FAS 13 olika ut för 

leasetagare och leasegivare. Leasingen för leasetagaren kan vara antingen finansiell eller 

operationell och för leasegivaren en försäljnings leasing, direkt finansierings leasing, belånad 

leasing eller operationell leasing (FAS 13 p.6). Standarden IAS 17 innehåller även tre andra 

situationer, utöver de fem punkter som beskrivs i bilaga 9, vilka är till hjälp vid klassificering 

av ett leasingavtal (IAS 17 p. 11). Dessa punkter går inte att finna i FAS 13. 

I dagsläget (2013) så arbetar FASB och IASB med att ta fram en gemensam standard 

avseende leasingavtal. I det förslag som presenterades år 2010 har klassificeringen av 

operationell och finansiell leasing försvunnit och istället föreslås en enhetlig modell (IASB 

2010c, s.2). Förslaget skiljer sig avsevärt från existerande standarder och kommer, om det 

antas, innebära stora förändringar. Projektet är uppskattat av berörda parter som efterfrågar 

heltäckande, konvergerade regler som är mindre komplexa med färre brightlines. Det skulle 

således resultera i en ökad jämförbarhet av de finansiella rapporterna (IASB & FASB 2011, 

p.12). Den föreslagna modellen kommer, enligt FASB och IASB, även baseras på 

redovisningsprinciper från de nuvarande regelverken (IASB & FASB 2011, p.105). Modellen 
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ställer dock högre krav på professionellt, varför jämförbarheten ändock kan bli drabbad. 

Kritik har även riktats mot att modellen över lag är alltför komplex (IASB & FASB 2011, 

p.14) samt att all form av leasing kommer klassificeras lika för leasetagaren, oavsett tidigare 

uppdelning i operationell och finansiell (IASB & FASB 2011, p.62). Vid utförande av 

redovisningsprinciper ska beaktning tas till de kvalitativa egenskaper som presenteras i 

föreställningsramen. Detta för att uppnå enhetliga och logiska redovisningsstandarder (Jones 

& Wolnizer 2003, s.383) som leder till att informationen i de finansiella rapporterna blir 

användbar för befintliga och potentiella investerare, långivare och andra kreditgivare (IASB 

2010a, p.QC1). I IASB:s och FASB:s gemensamma föreställningsram redogörs för de 

fundamentala kvalitativa egenskaperna relevans och korrekt bild (IASB 2010a, p.QC4). För 

att uppfylla kravet med korrekt bild krävs det att den finansiella informationen redovisar den 

finansiella händelsen på ett korrekt sätt (FASB 2010c, p.QC12). En del av respondenterna till 

ED ansåg emellertid att modellen inte korrekt redogör för deras företags affärshändelser 

(IASB & FASB 2011, p.62). Som tidigare nämnts var ett av målen i den nya standarden att 

minska antalet brightlines (IASB & FASB 2011, p.13). Flera av respondenterna är dock 

oroliga för att de gamla brightlines endast kommer att ersättas med nya (IASB & FASB 2011, 

p.15). Ytterligare en orosfaktor hos respondenterna berör kostnaden att implementera 

förslaget och befarar att kostnaden kommer överskrida nyttan (IASB & FASB 2011, p.14, 

214). I IASB:s respektive FASB:s tidigare föreställningsram beskrivs avvägning mellan nytta 

och kostnad som ett övergripande krav som innebär att fördelarna bör överstiga kostnaderna 

(FASB 1978, p.23, IASB 1989, p.44). Samma förutsättning beskrivs även i den gemensamma 

föreställningsramen (IASB 2010a, p.QC35). Slutligen fanns det en mix av svar avseende de 

två alternativ, derecognition och performance obligation, som leasegivarens ges (IASB & 

FASB 2011, p.24). Flera av respondenter upplevde att de två valmöjligheterna var en 

försämring och gjorde redovisningen mer komplex (IASB & FASB 2011, p.40). 

5.3 Jämförelse mellan IASB:s och FASB:s hantering av verkligt värde 

I både IASB:s och FASB:s regelverk påträffas värdering till verkligt värde i flera standarder. 

US GAAP består emellertid av en mer omfattande regelproduktion än IASB (Johansson 2010, 

s.62, Nobes & Parker 2006, s.149), vilket gör att de i fler standarder använder sig av 

värderingsmetoden i förhållande till IASB. För att undvika inkonsekventa standarder bör 

utformandet av nya redovisningsstandarder utgå från en föreställningsram (Jones & Wolnizer 

2003, s.383, Bullen & Crook 2005, s.1), vilket både FASB och IASB har gjort (FASB 1978, 

IASB 1989, p.1). I IASB:s ursprungliga föreställningsram formuleras att denna ska revideras 

kontinuerligt i samband med att nya erfarenheter erhålls (IASB 1989, p.4). Sedan den 

ursprungligen publicerades år 1989 har det dock inte skett några omarbetningar förrän 

samarbetet med att utveckla en gemensam föreställningsram tillsammans med FASB startade 

år 2004. Jones och Wolnizer (2003, s.384) betonar vikten av att en föreställningsram måste se 

till allmänhetens intresse för att den ska vara effektiv. De standarder som berör värdering till 

verkligt värde är som ovan nämnt flera till antalet och har utvecklats under olika tidpunkter 

och förhållanden baserat på de gamla föerställningsramarna, vilket har lett till att värdering till 

verkligt värde hanterats inkonsekvent
42

 (IFRS 2012, p.IN5-IN6). Föreställningsramarna har 

således inte fungerat effektivt och, i enlighet med Jones och Wolnizer (2003, s.384) synsätt, 

inte lyckats se till allmänhetens intresse. 

Innan utvecklandet av IFRS 13 återfanns i IASB:s regelverk definitionen av verkligt värde 

och hur denna ska mätas i respektive standard för det berörda området. Definitionen av 
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verkligt värde i IAS 39 och IAS 40 är densamma och beskrivs i standarderna som ―.. the 

amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, 

willing parties in an arm’s length transaction‖ (IAS 39 p.8, IAS 40 p.4). I FASB:s standard 

FAS 157 definieras verkligt värde som ―..the price that would be received to sell an asset or 

paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 

measurement date‖ (FAS 157 p.5). Även om ordalydelsen inte är identisk med den som 

presenteras i IAS 39 och IAS 40 är innebörden av definitionerna lika. IASB använder sig av 

begreppet ‖arm’s lengths transaction‖ som förklaras som en transaktion utförd av oberoende 

parter (IAS 40 p.38), vilket är att likna med FASB:s formulering ‖between market 

participants‖. Marknadsaktörer beskrivs i FAS 157 som köpare och säljare på den 

huvudsakliga eller mest fördelaktiga marknaden. Vidare beskrivs de som oberoende och 

kunniga parter som vill genomföra transaktionen (FAS 157 p.10). 

I IFRS 13, som är IASB:s nya standard för värdering till verkligt värde, definieras verkligt 

värde som ―..det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer‖ (IFRS 13 p.9). Samma definition går att finna i både FAS 157 och den 

uppdaterade versionen av Topic 820. Jämfört med de tidigare definitionerna i IAS 39 och IAS 

40 har IASB således anpassat formuleringen i IFRS 13 till Topic 820.  

Värderingen av verkligt värde har tidigare varit inkonsekvent då en enskild standard för 

värdering till verkligt värde saknats i de båda regelverken. För FASB:s del skedde den stora 

förändringen i samband med införandet av FAS 157 och för IASB i samband med 

utvecklandet av IFRS 13. I bilaga 8 återfinns en tabell över hur värdering till verkligt värde 

ska ske enligt de olika standarderna. 

I nivå ett i värderingen av verkligt värde, enligt bilaga 8, återfinns liknande definitioner i 

samtliga standarder. Alla baseras på marknadsvärden från en aktiv marknad. Skillnad finns 

dock beträffande vilken jämförande tillgång som ska användas. I IAS 39, FAS 157/Topic 820 

och IFRS 13 är det endast tillåtet att använda sig av identiska tillgångar för att fastställa priset. 

Tillgången i IAS 40 behöver dock inte vara identisk utan liknande tillgångar tillåts. Det kan 

emellertid förklaras av att det sällan finns identiska fastigheter på marknaden. Det finns även 

en alternativ situation som tillåts i IAS 39 då ett aktuellt noterat marknadspris saknas. I en 

sådan situation finns det möjlighet att använda sig av det senaste transaktionspriset på 

tillgången förutsatt att det inte skett några betydande förändringar av de ekonomiska 

förhållandena. Nivå ett i IAS 40 är att likna med beskrivningen som återfinns i både FAS 

157/Topic 820 och IFRS 13 på nivå två. På denna nivå skiljer sig IAS 40 från övriga 

standarder då denna standard inte innefattar nivåer i samma bemärkelse. Om en värdering inte 

kan ske enligt nivå ett i IAS 40 hänvisas användaren till att beakta punkterna a-c. De 

standarder som är lika på nivå två är IFRS 13 och FAS 157/Topic 820, vilka är nästintill 

identiska på alla nivåer. Även om IAS 39 inte använder sig av samma formuleringar skulle 

nivå två och tre kunna jämställas med IFRS 13 och FAS 157/Topic 820. Dessa innefattar 

emellertid en mer omfattande beskrivning. Det faktum att IFRS 13 och FAS 157/Topic 820 är 

så lika förklaras av IASB:s och FASB:s projekt att utveckla gemensamma krav för värdering 

till verkligt värde. I bilaga 8 tydliggörs det att de största förändringarna har skett hos IASB, 

även om dessa främst avsett språk och formuleringar. IASB har använt sig av FAS 157 som 

utgångspunkt för utformningen av IFRS 13 (FAR INFO 2006) och antagit den värdehierarki 

som ursprungligen kommer från FAS 157 samt anpassat sin definition av verkligt värde för att 

stämma överens med den i US GAAP. Skillnader mellan regelverken kvarstår dock då IFRS 

13 och Topic 820 endast berör hur värdering till verkligt värde ska ske (IFRS 13 p.1, Topic 

820, p. 820-10-05-1). Om och när värdering till verkligt värde ska ske redogörs däremot i 
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varje specifik standard beroende på vilken tillgång det avser, vilket bidrar till skillnader 

mellan IASB:s och FASB:s regelverk. Den harmonisering som skett avseende verkligt värde 

har således varit på de jure nivå, det vill säga genom att harmonisera standarderna (Tay & 

Parker 1990, s.73). 

Både IFRS 13 och Topic 820 ställer högre upplysningskrav än tidigare standarder för 

värdering till verkligt värde
43

. De högre upplysningskraven förväntas resultera i mer kvalitativ 

information till användarna av de finansiella rapporterna, vilket ligger i linje med 

standardsättarnas uttalade syfte med finansiell rapportering. De ökade kraven på upplysningar 

kan även tänkas leda till ökad jämförbarhet för investerare då ökad informationsmängd, enligt 

Hora, Tondkar och Adhikari (1997, s.172), underlättar beslutsfattande. 

5.4 Jämförelse mellan IASB:s och FASB:s hantering av intäktsredovisning 

I IAS 18 definieras intäkt som det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som ökar företagets 

eget kapital och som uppstår från företagets ordinarie verksamhet under en period. Undantag 

görs för ökningar som beror på tillskott från aktieägare (IAS 18 p. 7). Standarden syftar till att 

presentera villkor som gäller för hur intäkter från vissa typer av transaktioner och händelser 

ska behandlas i redovisningen. När de framtida ekonomiska fördelarna med en intäkt kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt och företaget kan vara tämligen säker på att få ta del av dessa, 

ska intäkten redovisas, vilket presenteras i inledningen av IAS 18. 

För att en intäkt från försäljning av varor ska redovisas ska fem villkor vara uppfyllda (IAS 18 

p.14): 

 De betydande risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har 

överförts till köparen. 

 Företaget utövar ingen kontroll över de sålda varorna och behåller heller inte något 

engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet. 

 Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 De ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer sannolikt att 

tillfalla företaget. 

 De utgifter som uppstår, eller förväntas uppstå, som följd av transaktionen går att 

beräkna på ett tillförlitligt sätt. 

En av FASB:s standarder som berör intäktsredovisning är FAS 48 Revenue Recognition When 

Right of Return Exists. Till skillnad från IAS 18 finns det i denna standard ingen definition på 

vad en intäkt är, men kriterier för intäktsredovisning går dock att återfinna (FAS 48 p.6): 

 De pris säljaren begär är ett fast eller förutsägbart belopp vid tidpunkten för 

försäljningen. 

 Köparen har lämnat sin betalning till säljaren eller är skyldig att betala. Köparens 

skyldighet ska dock inte vara beroende av återförsäljningen. 

 En skada på produkten eller händelse av stöld ska inte ändra köparens skyldighet till 

säljaren. 

 Köparen måste ha ekonomisk substans utöver den som tillhandahålls av säljaren. 
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 Säljaren har inte ett åtagande att uppnå ett visst resultat för att kunna köpa tillbaka 

produkten om köparen returnerar den. 

 Värdet på framtida returer kan beräknas. 

Ovan exempel tydliggör att villkoren huruvida en intäkt ska redovisas i FAS 48 och IAS 18 

inte är lika. I och med att regelverken är uppbyggda olika, FASB med 200 branschspecifika 

standarder och IASB med endast två övergripande, är det därför inte förvånande att reglerna 

och kraven skiljer sig åt. Det går även att urskilja att IAS 18 ställer högre krav på bedömning 

än vad FAS 48 gör. IAS 18 använder sig av begrepp som tillförlitlig, sannolik och betydande 

som alla är vaga i sin natur. Det krävs således att användaren tolkar standarden utefter sin 

egna professionella bedömning, vilket är typiskt för principbaserade standarder (Collins, 

Pasewark & Riley 2012, ss.681-682). Det faktum att FASB använder sig av branschspecifika 

standarder gör att det även finns skillnader mellan standarderna inom FASB:s egna regelverk. 

USA använder sig av common law rättssystem, vilket kännetecknas av att vara mindre 

abstrakt. Rättssystemet strävar efter att ge svar på specifika fall och är därmed inte ute efter att 

formulera generella regler (Nobes & Parker 2006, s.28), vilket tydliggörs av det stora antalet 

specificerade standarder.   

Det är även skillnader mellan IAS 18 och IAS 11. Båda standarderna innefattar att inkomsten 

och eventuella utgifter ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt, likväl som att de eventuella 

fördelarna sannolikt ska tillfalla företaget/uppdragstagaren. De skillnader som finns mellan 

standarderna kan förklaras av att IAS 11, likt FASB:s standarder, är mer branschspecifik och 

endast berör intäktsredovisning vad gäller entreprenadavtal. För att kunna göra en mer rättvis 

analys av skillnader och likheter är det därför bättre att titta på de underliggande fundamenten 

som redogörs i föreställningsramarna. I CON 5 redogörs det för två viktiga villkor som ska 

övervägas innan en intäkt tas upp i redovisningen. Även IASB:s föreställningsram innefattar 

två kriterier för att redovisa en intäkt. Likheter och skillnader mellan dessa, samt de både 

regelverkens definition av en intäkt går att utläsa i Bilaga 10.  

Kriterium ett i respektive föreställningsram är likartade. En skillnad är dock att IASB 

använder sig av begreppet ‖sannolikt‖, vilket är mer vagt än kriterium ett hos FASB. Denna 

skillnad kan innebära att IASB tillåter ett intäktserkännande tidigare än FASB, som ställer 

krav på att intäkten ska vara realiserbar eller realiserad. Även kriterium två antyder på detta 

då FASB ställer krav på att intäkten ska vara intjänad medan IASB endast kräver att den ska 

kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. IASB:s kriterier ställer således högre krav på bedömning.  

Både FASB och IASB är av åsikten att standarderna för intäktsredovisning är i behov av 

omarbetning och förbättring (IASB 2008, s.2). I och med diskussionsunderlaget som 

publicerades år 2008 påbörjade standardsättarna ett gemensamt projekt för 

intäktsredovisning
44

. Projektet är en stor satsning för IASB och FASB, då det historiskt sätt 

har funnits stora skillnader mellan regelverken avseende intäktsredovisning. Syftet med 

projektet är att utveckla en enda principbaserad intäktsstandard för US GAAP och IFRS
45

. En 

principbaserad standard innebär därmed att FASB tar ett steg från det regelbaserade synsättet 

för att istället närma sig IFRS. Projektet startades även för att ta bort inkonsekvenser i 

intäktsredovisningen (FASB 2010b, p.IN2), vilket är i linje med harmoniseringsprocessen 
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som respektive standardsättare har satt upp som framtida mål
46

 (IASB 2010a, s.A23). Det kan 

då leda till att jämförbarheten mellan företag, branscher och aktiemarknad kommer att öka.  

Den nya föreslagna standarden avser intäktsredovisning för både vara och tjänst samt berör 

alla företag som ingår avtal med kunder, med undantag för de avtal som regleras av andra 

standarder (IASB 2011a, p.IN6). Förslaget innebär således att intäktsredovisningen kommer 

behandlas lika oavsett om det berör vara eller tjänst, vilket medför en förändring från tidigare 

standarder hos både FASB och IASB. Vid redovisning av en intäkt ska företag, enligt det nya 

förslaget, följa fem steg; identifiering av kontrakt, identifiering av separata 

prestationsförpliktelser i kontraktet, fastställning av transaktionspris, fördelning av 

transaktionspris samt erkänna intäkten när prestationsförpliktelsen är genomförd på ett 

tillfredsställande sätt (IASB 2011a, p.IN10). Dessa steg har tidigare inte funnits i varken 

IASB:s eller FASB:s standarder hänseende intäktsredovisning.  

FASB har, enligt föreställningsramen, fokuserat på att intäkten ska vara intjänad (FASB 1984, 

p.83). Det vill säga att prestationen ska vara genomförd. Den nya standarden fokuserar istället 

på kontrollaspekten då den sista av de fem stegen fordrar att en intäkt ska redovisas när 

prestationsförpliktelsen är genomförd (IASB 2011a, p.IN22). Vidare förklaras att en 

prestationsförpliktelse kan anses vara genomförd då kontrollen av varan/tjänsten har överförts 

till kunden. Kontrollaspekten återfinns även i IAS 18, varför den nya standarden i detta 

avseende kan anses vara mer lik IASB:s tidigare regelverk. I de kommentarer som inkommit 

från det omarbetade ED framgick det att de flesta respondenter var positivt inställda till 

införandet av kontrollaspekten (IASB & FASB 2012, p.13). Definitionen av kontroll bör 

dock, enligt respondenterna, finnas med i föreställningsramen. De upplever att utan en sådan 

definition är det inte lämpligt att publicera en standard som ska baseras på begreppet kontroll 

(IASB & FASB 2012, p.14).  

Andra kommentarer berörde implementering och när det anses vara lämpligt att begära 

ersättning. Respondenterna ansåg att förslagen som lämnats är för komplexa och 

svårförståliga samt menar att förslaget är i behov av ytterligare bearbetning (IASB & FASB 

2012, p.16,23). I den gemensamma föreställningsramen beskrivs korrekt bild som en 

fundamental kvalitativ egenskap (IASB 2010a, p.QC5), vilket innebär att det är en viktig och 

grundläggande egenskap. Korrekt bild innebär att informationen ska vara fullständig, neutral 

och fri från fel (FASB 2010c, p.QC12). Om användarna av den nya standarden anser att 

standarden är svårförståelig och komplex kan denna egenskap komma att bli drabbad, då 

risken för feltolkning av standarden ökar. Det kan även vara negativt ur investerarnas 

synvinkel, då finansiella rapporter som framställs olika kan leda till att det uppstår 

informationsasymmetri mellan investerarna (Hail, Leuz & Wysocki 2010a, s.357). Risken för 

feltolkning kan även tänkas drabba de förhöjande egenskaperna jämförbarhet och 

begriplighet. Som tidigare nämnts är det, vid utformandet av standarder, av stor vikt att ta 

hänsyn till de kvalitativa egenskaperna så att det tydligt framkommer att dessa är 

utgångspunkten för formuleringen av standarden. Beaktande av de kvalitativa egenskaperna är 

även viktiga för att uppnå det uttalade syftet med redovisningen (prop.1995/96:10, s.174), det 

vill säga att den ska leda till finansiell information som är användbar för potentiella 

investerare, långivare och andra borgenärer för beslutsfattande (IASB 2010a, p.OB2). 

Ytterligare en aspekt som strider mot syftet med den gemensamma standarden är att kritik har 

framförts från respondenterna att den föreslagna standarden är för detaljerad (IASB & FASB 

2012, p.73). En alltför detaljerad standard skulle således strida mot syftet att formulera en 
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principbaserad standard. Det finns även en risk för att jämförbarheten endast blir av ytlig 

karaktär då standarden baseras på regler (Schipper 2003, s.67). 

5.5 Har det harmoniserats? 

Som beskrivits i avsnitt 4.1 fanns det i de tidigare föreställningsramarna skillnader både vad 

gäller de kvalitativa egenskaperna och de avsedda användarna av finansiella rapporter. I den 

nya föreställningsramen har IASB:s tidigare tolv egenskaper formaterats till sex, vilka är 

indelade i fundamentala och förhöjande. Då IASB tidigare inte har använt sig av någon 

rangordning av de kvalitativa egenskaperna, i samma bemärkelse som FASB, är den nya 

gemensamma uppsättningen av egenskaperna mer att likna FASB:s tidigare hierarki. En 

väsentlig skillnad för FASB är emellertid att den användarspecifika egenskapen begriplighet, 

som i tidigare föreställningsram ansågs vara den viktigaste, numera är en förhöjande 

egenskap. Försiktighet, som återfanns i IASB:s tidigare föreställningsram, är numera ersatt 

med neutralitet för att bättre stämma överens med US GAAP (Hoogervorst 2010, s.3). 

Egenskapen jämförbarhet klassificeras nu som en förhöjande egenskap och har därför inte 

längre lika hög prioritet jämfört med IASB:s tidigare uppsättning. I FASB:s tidigare 

gruppering delades den in som en sekundär och interaktiv egenskap, vilket innebar att den 

även här hade en lägre prioritet än de primära egenskaperna. I detta avseende har det 

gemensamma samarbetet resulterat i att den nya egenskapen rangordnas på liknande sätt som 

den gjorts i FASB:s tidigare föreställningsram. Både IASB och FASB har uttryckt att en ökad 

jämförbarhet är avgörande för att åstadkomma en ökad harmonisering. Deras gemensamma 

projekt har alla som mål att öka jämförbarheten
47

. De kvalitativa egenskapernas uppgift är 

bland annat att vägleda standardsättarna vid utformningen av nya standarder så att dessa 

utvecklas på ett enhetligt och logiskt sätt (Jones & Wolnizer 2003, s.383). Det faktum att 

jämförbarhet nu är en förhöjande egenskap innebär att upprättarna av finansiella rapporter ges 

möjlighet att värdera denna egenskap lägre än övriga förhöjande egenskaper. Även om 

upprättarna uppmanas till att maximera alla förhöjande egenskaper poängteras det i 

föreställningsramen att det kan fordras en minskning av en egenskap för att möjliggöra en 

maximering av en annan (IASB 2010a, s. A38). Utifrån ett harmoniseringsperspektiv kan det 

således vara motsägelsefullt att klassificera den kvalitativa egenskapen jämförbarhet som 

mindre betydelsefull.  

Standardsättarna har i det gemensamma projektet fortsatt att fokusera på 

kapitalmarknadsperspektivet. Även om ordalydelsen har förändrats från de tidigare 

föreställningsramarna är innebörden i stort sett densamma. Det vill säga att investerarnas 

informationsbehov förväntas tillgodose även övriga intressenters behov. Syftet med 

finansiella rapporter har både innan och efter FASB:s och IASB:s samarbete varit att 

informationen ska vara användbar som beslutsunderlag. Skillnaden är att de i den nya 

föreställningsramen har förtydligat kapitalmarknadsperspektivet då de nu även presenterar att 

informationen ska vara användbar för investerare, långivare och andra borgenärer i syftet 

(IASB 2010a, p.OB2, FASB 2010c, p.OB2). I syftet i IASB:s tidigare föreställningsram fanns 

det inte några tydliga beskrivningar om vilka som informationen skulle vara användbar för, 

utan de benämndes som ―olika användare‖ (IASB 1989, p.12). FASB:s tidigare syfte 

fokuserade dock på investerare och långivare (FASB 1978, p.32), vilket det även görs i det 

nya framarbetade syftet (IASB 2010a, p.OB2, FASB 2010c, p.OB2). Utvecklingen har 

därmed även här närmats sig den amerikanska redovisningen.  
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Trots att syftet nu är densamma i IASB och FASB innebär det inte per automatik att en 

harmonisering har skett i praktiken, det vill säga på de facto nivå. En harmonisering av regler 

och lagar, likt den som skett mellan IASB och FASB, beskrivs som en harmonisering på de 

jure nivå (Tay & Parker 1990, s.70). För att uppnå målet med ökad jämförbarhet mellan 

finansiella rapporter krävs det även att det sker harmonisering på de facto, vilket enligt Tay 

och Parker (1990, s.75) är den lämpligaste formen av harmonisering. Nobes och Parker (2006, 

s.77) menar att skillnader i redovisningspraxis är det största hindret för att åstadkomma en 

harmonisering. Skillnader i redovisningspraxis, trots användning av samma regler, kan bero 

på faktorer såsom kultur, finansieringssystem, rättssystem och skattesystem (Gray 1988, s.14, 

Nobes 1998, s.163). Studien som utfördes av Nobes (2011, s.268) visar på att det fortfarande 

finns nationella redovisningsskillnader mellan länder som redovisar enligt IFRS. Det är därför 

inte självklart, enligt Nobes och Parker (2006, s.77), att skillnaderna bör elimineras, då länder 

har olika mål med sin redovisning. Det kan därför anses naturligt att de finansiella rapporterna 

ser olika ut (Nobes & Parker 2006, s.77).  

Syftet med finansiell rapportering är starkt relaterat till huruvida ett land är 

kreditmarknadsbaserat eller kapitalmarknadsbaserat (Nobes 1998, s.166). 

Kreditmarknadsbaserade system, som kännetecknas av externa finansiärer, och 

kapitalmarknadsbaserade system, som kännetecknas av interna finansiärer, ställer olika krav 

på vilken information som ska lämnas i de finansiella rapporterna. Syftet med redovisningen 

bli således olika (Nobes 1998, ss.166-167). Ett land som är kulturellt dominerande 

karaktäriseras av att ha en importerad kultur som domineras av eller är influerade av andra 

kulturer. I en sådan situation kan ett land ta till sig en redovisningstradition som baseras på ett 

kreditmarknadsbaserat finansieringssystem, trots att detta inte stämmer överens med syftet 

med redovisningen för det landet (Nobes 1998, ss.179-181). Vidare menar Nobes (1998, 

s.171) att ett land som har ett skattesystem som är nära sammankopplat med redovisningen 

kommer skilja sig från andra länder i hänseende av redovisningsregler. IASB är ett 

internationellt standardsättningsorgan vars regelverk används av länder över hela världen 

(IFRS Foundation 2012, s.4). Dessa länder härstammar från olika kulturer och 

redovisningstraditioner, varför de även kan tänkas ha olika mål med sin redovisning. Eftersom 

länder har olika syften och mål med den finansiella rapporteringen samt regleringen av denna, 

kan redovisningsstandarder upprättade utifrån en kompromiss inte väntas passa alla (Hail, 

Leuz & Wysocki 2010b, s.570). En harmonisering fungerar således bäst då länderna har 

samma eller liknande syften med redovisningen (Nobes & Parker 2006, s.77). Länders 

rättssystem påverkar redovisningens utformande, vilket är något som IASB och FASB måste 

beakta i utvecklingen av internationella standarder (Nobes & Roberts 2000, s.26, Habib 2007, 

s.3).  

De nya gemensamt framtagna standarderna har utvecklats som principbaserade standarder
48

. 

Sådana standarder ställer högre krav på omdöme (Collins, Pasewark & Riley 2012, ss.681-

682), vilket innebär en förändring för FASB som tidigare använt sig av regelbaserade 

standarder (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s.749). De gemensamma standarderna 

avseende leasing, verkligt värde och intäktsredovisning ställer därmed ökade krav på 

professionell bedömning. Whittington (2008, s.497) menar att detta, utifrån ett 

harmoniseringsperspektiv, kan leda till att jämförbarheten blir lidande då bedömning är starkt 

påverkat av kultur. Eftersom den amerikanska redovisningskulturen innefattar mycket 

brightlines (Collins, Pasewark & Riley 2012, s.682) skulle det således kunna innebära att 

FASB även fortsättningsvis kommer göra sina bedömningar som de traditionellt har gjort. 
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Även om den föreslagna leasingstandarden innebär en stor förändring för både FASB och 

IASB så är målet att minimera antalet brightlines mer att likna med IASB:s tankesätt. 

Förslaget att eliminera klassificeringen mellan finansiell leasing och operationell leasing kan 

vara positivt för att uppnå en ökad jämförbarhet. Det nya förslaget skulle däremot ske, som 

tidigare nämnt, på en bekostnad av egenskapen korrekt bild (IASB & FASB 2011, p.14,36). 

Det skulle kunna hävdas att egenskapen korrekt bild är än mer drabbad i den gällande 

modellen, då den innebär att två ekonomiskt liknande transaktioner kan redovisas på två 

väldigt olika sätt (IASB 2010c, s.3).  

Då den nya föreställningsramen än så länge endast innefattar två kapitel återfinns ingen 

gemensam definition av intäkt. Trots ett gemensamt förslag på en intäktsredovisningsstandard 

är det inte fullständigt harmoniserat mellan regelverken utan en definition av begreppet. Det 

finns även skillnader i hur intäktsredovisning ska hanteras mellan de olika 

förställningsramarna, vilket även det hindrar att en fullständig harmonisering sker.  

Både den föreslagna intäktsredovisningsstandarden och leasingstandarden har fått kritik av 

respondenterna för att vara för komplexa och svårförståeliga (IASB & FASB 2011, p.14, 

IASB & FASB 2012, p.23). Målen med de föreslaga standarderna var emellertid det 

motsatta
49

 (FASB 2012, s.1). Om standarderna upplevs som för komplexa kan det resultera i 

att de förhöjande egenskaperna begriplighet, jämförbarhet och den fundamentala egenskapen 

korrekt bild blir drabbade. För att korrekt bild ska uppfyllas krävs det att informationen är fri 

från fel, vilket inte kan garanteras om användarna inte förstår standarden (FASB 2010b, s.17). 

Är informationen svår att ta till sig uppfyller den inte kravet med att den ska vara begriplig för 

användarna (IASB 1989, p.25). Om standarden uppfattas olika som följd av att den är för 

komplex kan det resultera i att användarna får svårt att jämföra informationen och således 

även svårt att fatta ekonomiska beslut baserat på den felaktiga informationen (IASB 1989, 

p.39). 

Som tidigare nämnt har det, i de undersökta områdena, skett en harmonisering mellan IASB 

och FASB på de jure nivå. Det finns dock få bevis på att en harmonisering på de jure nivå, det 

vill säga av redovisningsprinciper, skulle leda till harmoniserad redovisningspraxis och 

jämförbara rapporter (Chen, Sun & Wang 2002, s.183). För att lyckas uppnå harmonisering 

även på de facto nivå krävs det att redovisningspraxis stämmer överens mellan, likväl som 

inom, regelverken (Tay & Parker 1990, s.73). För värdering till verkligt värde kan en 

harmonisering på de facto nivå vara svåruppnåelig då de båda regelverken, trots samma 

definition och värderingsteknik, skiljer sig åt vad gäller de standarder som berörs av värdering 

till verkligt värde. Även här kan kulturella och institutionella skillnader vara en bidragande 

orsak till skillnader i redovisningspraxis (Deegan & Unerman 2011, s.148). Borttagningen av 

den kvalitativa egenskapen försiktighet kan ses som ett tydligt avsteg från den kontinentala 

redovisningstraditionen. Elimineringen kan även tänkas ha en effekt på värdering till verkligt 

värde. Det kan förklaras av att egenskapen bidrar till en ökad sannolikhet att nettotillgångarna 

som representeras i de finansiella rapporterna är minst lika stora som de redovisade beloppen 

(EFRAG 2013, p.5). Egenskapen har således fungerat som en begränsning vid värdering till 

verkligt värde så att tillgångarna inte övervärderas. Hoogervorst (2010, s.4) anser dock att 

borttagandet är befogat då försiktighet är integrerad i IASB:s standarder.  
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I november 2010 beskrev FASB och IASB deras projekt att utarbeta en gemensam 

föreställningsram som en avgörande del i harmoniseringsprocessen
50

. Då en 

föreställningsram, som tidigare nämnt, har en väsentlig roll för utförandet av logiska och 

enhetliga redovisningsstandarder (Jones & Wolnizer 2003, s.383) har en allmänt accepterade 

föreställningsram länge varit önskvärt inom redovisningsprofessionen (DePree 1989, s.61). 

Efter att projektet pausades beslutade IASB år 2012 att de skulle fortsätta utvecklandet av de 

resterande kapitlen på egen hand
51

. FASB valde istället att omvärdera projektet med att 

färdigställa sin föreställningsram och gav den en lägre prioritet
52

. Vilka effekter dessa beslut 

får återstår att se. Jones och Wolnizer (2003, s.384) understryker dock vikten av att en 

föreställningsram måste bli allmänt accepterad för att uppfylla sitt syfte. De framhäver även 

att det finns en risk att föreställningsramen blir avfärdad som irrelevant om standardsättarna 

inte lyckas med att skydda allmänhetens intressen och att det då blir mer eftersträvandevärt 

för de nationella standardsättarna att fortsätta utvecklingen av sina egna föreställningsramar 

(Jones & Wolnizer 2003, ss.384-385). FASB:s intention att istället fokusera på andra områden 

som till exempel att utveckla nya konvergerade standarder kan därmed anses strida mot Jones 

och Wolnizer (2003) resonemang. Syftet med föreställningsramen är att den ska fungera som 

vägledning vid utvecklandet av standarder (FASB 1978, s.6, IASB 1989, p.1). Det är därför 

viktigt att den kontinuerligt uppdateras och följer med i den ekonomiska utvecklingen. 

Samarbetet med IASB att konvergera sina standarder gör det än mer viktigt då de nya 

gemensamma standarderna annars kan strida mot deras föreställningsram. 
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6 Slutsats 
I kapitlet följer en presentation av studiens tre forskningsfrågor samt syftet med studien. 

Utifrån den teoretiska referensramen tillsammans med studiens empiri besvaras 

forskningsfrågorna i tur och ordning. Studiens syfte är därmed uppnått. 

6.1 Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika regelverken? 

Studiens resultat visar att de skillnader som tidigare funnits mellan FASB:s och IASB:s 

föreställningsram och standarder, vilka redogjorts för i kapitel fem, till största del har eller 

kommer att elimineras. De kapitel som färdigställts i de gemensamt framtagna 

föreställningsramarna är nu identiska med varandra, med undantag för mindre olikheter i 

språklig utformning. Detsamma går att säga om IFRS 13 och Topic 820 likväl som de 

pågående projekten avseende leasing och intäktsredovisning. IASB:s och FASB:s 

avsiktsförklaring, Norwalk Agreement, har således resulterat i en harmonisering på de jure 

nivå. Harmoniseringen innebär dock inte att alla skillnader är eliminerade, då det kvarstår 

skillnader på de facto nivå. Det är även sannolikt att dessa skillnader kommer finnas kvar då 

IASB främst fokuserar på harmonisering på de jure nivå. Forskning visar dessutom på att en 

sådan harmonisering inte leder till en harmoniserad redovisningspraxis eller jämförbara 

rapporter som följd av kulturella och institutionella skillnader. Ytterligare en orsak till att de 

kvarstår skillnader mellan regelverken är deras respektive standarder som berör värdering till 

verkligt värde, med undantag för IFRS 13 och Topic 820. De gemensamt framtagna 

standarderna definierar endast begreppet verkligt värde och beskriver hur en sådan värdering 

ska gå till väga. Det innebär således att skillnader kommer finnas kvar i praktiken, då 

bestämmelsen avseende vilka tillgångar som ska värderas till verkligt värde skiljer sig åt. 

6.2 Hur väl är de kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen 

förankrade i standarderna? 

Både IASB och FASB använder sin föreställningsram som utgångspunkt vid utfärdandet av 

nya standarder. Den två första kapitlen av den nya gemensamt framtagna föreställningsramen 

ska således ligga till grund för de gemensamma projekt som normgivarna tagit sig an. Då de 

kvalitativa egenskaperna är indelade i fundamentala och förhöjande är det av största vikt att 

de fundamentala egenskaperna finns representerade i de nya standarderna. Studien visar 

emellertid att så inte är fallet. Den fundamentala egenskapen korrekt bild har visat sig vara 

ofullständig både vad gäller leasing och intäktsredovisning. Studien visar att även de 

nuvarande standarderna för leasing och intäktsredovisning brister i egenskap av korrekt bild. 

Vi vågar dock, baserat på resultatet av denna studie, påstå att det nya förslaget för leasing 

innebär en förbättring från den nuvarande standarden då all form av leasing ska synliggöras i 

de finansiella rapporterna.   

I och med borttagandet av egenskapen försiktighet kan det tänkas att korrekt bild kan bli 

drabbad även vad gäller värdering till verkligt värde. Även om försiktighet, vilket IASB:s 

ordförande Hans Hoogervorst anser, finns återspeglat i respektive standard kan den få mindre 

betydelse då den helt saknar definition i föreställningsramen. Eftersom egenskapen tidigare 

fungerat som en restriktion vid värdering till verkligt värde kan elimineringen, tillsammans 

med en avsaknad av definition i föreställningsramen, resultera i en försvagning av 

neutraliteten och en aggressivare användning av värderingsmetoden.  
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Vad gäller den andra fundamentala egenskapen relevans så kommer de ökade kraven på 

upplysningar för värdering till verkligt värde och intäktsredovisning innebära en förbättring. 

Även det faktum att all leasing, enligt det nya förslaget, måste synliggöras i de finansiella 

rapporterna innebär en ökad transparens och förbättring av relevansen.  

Utöver de fundamentala egenskaperna ska en maximering eftersträvas av de förhöjande 

egenskaperna. De ökade kraven på upplysningar har varit positivt i hänseende av både 

jämförbarheten och verifierbarheten. Båda förslagen för intäktsredovisning och leasing 

upplevdes dock av respondenterna som komplexa och svårbegripliga, vilket drabbar 

egenskapen begriplighet och således också jämförbarheten. Respondenterna till respektive ED 

var även oroliga för att de ökade kraven på professionellt omdöme i respektive standard 

kommer leda till försämrad jämförbarhet. Då US GAAP traditionellt använt sig av brightlines 

istället för omdöme är deras oro berättigad. Detta då forskning har visat att bedömning och 

redovisningspraxis är starkt influerat av kulturella skillnader. 

Studiens resultat visar således att varken de fundamentala eller förhöjande egenskaperna finns 

representerade på ett fullständigt sätt i de undersökta standarderna. De brister som beskrivits 

vad gäller den fundamentala egenskapen korrekt bild, men även de förhöjande som till 

exempel begriplighet, kan leda till att IASB:s och FASB:s uttalade syfte med de finansiella 

rapporterna blir svåruppnåelig. Om de finansiella rapporterna inte kan återspegla en neutral, 

fullständig och felfri bild av de ekonomiska händelserna blir informationen missvisande. 

Sådan information kan därför inte anses vara användbar för potentiella investerare, långivare 

och andra borgenärer för att kunna fatta beslut. 

6.3 Vilka utvecklingstendenser går att skönja i den internationella 

redovisningen? 

Som beskrivits tidigare har begreppen harmonisering, standardisering och konvergering 

använts i syfte att förklara den internationella utvecklingen av redovisningsstandarder. 

Harmonisering har i denna studie använts som ett överordnat begrepp. Det förekommer dock 

vissa skillnader begreppen emellan, vilka blir viktiga i försök att urskilja utvecklingstendenser 

i den internationella redovisningen. Vissa hävdar att IASB:s arbete är att likna med en 

standardisering, det vill säga en total eliminering av skillnader med så få tillåtna metoder som 

möjligt. Studiens resultat visar att så inte är fallet. Skillnaderna mellan begreppen 

harmonisering och konvergering är dock svårare att urskilja. Fram till 1990-talet användes 

begreppet harmonisering för att beskriva arbetet med att få internationellt överensstämmande 

standarder. Begreppet ersattes därefter med konvergering som syftar till en reducering av 

skillnader genom att välja ut den redovisningspraxis som anses mest kvalitativ för varje 

specifikt område och således utveckla en enhetlig uppsättning högkvalitativa 

redovisningsstandarder.  

 

Studien visar att utvecklingen går mot en konvergering mellan IASB och FASB. Den 

generella utvecklingen som går att urskilja är att de gemensamt utvecklade standarderna är 

principbaserade, vilket även är i enlighet med standardsättarnas avsikt. Även om de 

analyserade områdena kännetecknas som komplexa och därmed innefattar en del regler så 

bygger de på en ökad användning av professionellt omdöme och en minskning av antalet 

brightlines. Utvecklingen minimerar således möjligheterna för så kallad off balance 

redovisning, det vill säga redovisning utanför balansräkningen. Det går även att urskilja att 

utvecklingen går mot en ökad transparens i de finansiella rapporterna. Det faktum att den nya 

föreslagna leasingstandarden kräver att all form av leasing ska synliggöras, att det ska finnas 
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en enskild och enhetlig standard för intäktsredovisning och värdering till verkligt värde samt 

de ökade kraven på upplysningar i respektive standard, visar på detta. Både principbaserade 

standarder och professionellt omdöme är utmärkande egenskaper för IASB:s arbetssätt. 

FASB:s regelproduktion är, som tidigare nämnts, omfattande innehållande betydligt fler 

standarder än IASB:s regelverk. I och med det nya samarbetet kommer de gemensamt 

framtagna standarderna vara av mer generell karaktär än FASB:s tidigare standarder, som ofta 

är situationsspecifika.  På sikt kommer således FASB:s regelverk att minska i storlek, och mer 

likna IASB:s regelverk, då de nya standarderna kommer ersätta flera av de gamla. Det går 

dock att urskilja flera influenser från FASB i de gemensamma projekten, framförallt vad 

gäller den gemensamma föreställningsramen. Den nya föreställningsramen har till exempel 

förtydligat sitt kapitalmarknadsperspektiv likt FASB:s tidigare föreställningsram. Både de 

fastställda intressenterna och de kvalitativa egenskaperna är nu uppdelade i primära och 

sekundära respektive fundamentala och förhöjande. Även detta är att likna FASB:s tidigare 

föreställningsram, då IASB inte använt sig av rangordning i samma bemärkelse. Den nya 

standarden för värdering till verkligt värde är också ett tydligt exempel på FASB:s influenser.  

 

Studiens resultat visar således att konvergeringen mellan FASB och IASB i stora drag innebär 

att FASB frångått många av sina utmärkande egenskaper, såsom regelbaserade standarder och 

användningen av brightlines. Föreställningsramen är emellertid mer likartat med FASB, vilket 

kan påverka utformningen av framtida standarder. Utvecklingen går mot ökad användning av 

professionellt omdöme och ökad transparens i de finansiella rapporterna. Det kvarstår 

emellertid fortsatt arbete för att de kvalitativa egenskaperna ska bli än mer integrerade i de 

gemensamt framtagna standarderna.  
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7 Avslutande diskussion 
De senaste decennierna har det skett en omvälvande utveckling både vad gäller teknologi och 

den globala ekonomin. Det är därför av stor betydelse att även redovisningen följer med i 

denna utveckling. Samarbetet mellan FASB och IASB har således aldrig varit viktigare än 

vad det är idag. De genomförda projekt som FASB och IASB har tagit sig an har resulterat i 

näst intill identiska utföranden av standarder och föreställningsram. (Hail, Leuz & Wysocki 

2010b, s.569) varnar dock för ett scenario där en standardsättare har monopol på utvecklingen 

av standarder. Förändringar i den ekonomiska marknaden kräver en snabb reaktion och 

anpassning av redovisningen. Incitamenten för en sådan anpassning minskar således om en 

enskild standardsättare dominerar. Vi anser därför att avsaknaden av konkurrens mellan 

standardsättare är negativt för redovisningens utveckling.  

Vi anser det också viktigt att beakta det faktum att länder har olika kultur och andra 

omgivningsfaktorer varför skilda syften med redovisningen är en naturlig följd. Målet med att 

utveckla en enhetlig uppsättning högkvalitativa redovisningsstandarder för att uppnå ökad 

jämförbarhet bör därför, enligt oss, tillåta smärre skillnader. Länder utvecklas i olika takt, 

vilket är ytterligare en anledning till att identiska standarder inte passar alla.  

I och med den globala utvecklingen är ett samarbete mellan IASB och FASB trots allt 

nödvändigt. Vår studie visar att utvecklingen går mot ökad transparens i den finansiella 

rapporteringen, vilket vi anser är positivt. De tidigare inträffade företagsskandaler 

understryker väsentligheten av en sådan utveckling. En ökad transparens ökar även 

jämförbarheten, vilket är det viktigaste målet för att uppnå en konvergering.  

En del i konvergeringsprocessen var att utveckla gemensamma kvalitativa egenskaper som 

ska ligga till grund för utvecklingen av nya standarder. Vi anser det därför motsägelsefullt att 

egenskapen jämförbarhet nu är en förhöjande egenskap, då dessa nödvändigtvis inte måste 

prioriteras högst. Vår personliga åsikt är att jämförbarheten bör ta större plats bland de 

kvalitativa egenskaperna. Vad gäller borttagningen av egenskapen försiktighet anser vi även 

det vara anmärkningsvärd. Det faktum att den helt eliminerats från föreställningsramen kan 

tänkas leda till negativa effekter på redovisningen i framtiden. Försiktighet har haft en central 

roll i den kontinentala redovisningstraditionen. Avsikten med egenskapen har bland annat 

varit att tillgångar inte ska övervärderas eller skulder undervärderas. Användare av de 

finansiella rapporterna ska således kunna vara säkra på att de nettotillgångarna som finns i 

företaget är minst lika stora som de redovisade beloppen. IASB har antagit en anglo-

amerikansk redovisningstradition, vilket återspeglas i den internationella 

redovisningskulturen. Nu när den kontinentala egenskapen försiktighet inte längre finns 

representerad i föreställningsramen kan den på sikt få mindre betydelse, då kulturella 

skillnader, enligt Johansson (2010, s.52), med tiden avtar. Trots Hoogervorst (2010, s.4) 

uttalande att försiktighet fortfarande ska finns integrerad i standarderna finns det en risk att 

den så småningom glöms bort.   

Vi anser att IASB:s val att pausa samarbetet med att utveckla en gemensam föreställningsram 

tillsammans med FASB, för att sedan påbörja det på egen hand, är förvånansvärt. Detta då de 

själva sagt att en gemensam föreställningsram är avgörande för konvergeringsprocessen och 

målet att uppnå ökad jämförbarhet. I och med Norwalk Agreement beslutades att alla projekt 

efter år 2002 ska ske gemensamt. IASB:s handling går således emot denna avsiktsförklaring. 

Någon anledning till varför samarbetet avbrutits har inte lämnats. Tankar uppstår därför om 

samarbetet fungerat dåligt mellan FASB och IASB samt hur de framtida projekten i ett sådant 

scenario kommer att utvecklas.  
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Den konvergering som har skett mellan standardsättarna har varit på de jure nivå. Enligt 

Chen, Sun och Wang (2002, s.183) finns det inga bevis på att en sådan konvergering kommer 

leda till ökad jämförbarhet, vilket både FASB och IASB strävar efter. Vi anser således att det 

även krävs en konvergering på de facto nivå för att uppnå en ökad jämförbarhet mellan FASB 

och IASB.  Då en konvergering på de facto nivå påverkas av kulturella och institutionella 

skillnader så tror vi att det tar längre tid för en sådan konvergering att uppnås, då den kräver 

förändringar även på individnivå. Det faktum att en sådan konvergering tar tid innebär dock 

inte att det är ouppnåeligt. Johansson (2010, s.52) menar att skillnader mellan olika kulturer 

tenderar att minska över tid. Vi anser därför att en harmonisering på de facto nivå även borde 

finnas med i IASB:s och FASB:s framtida målsättning. 

Vår uppfattning är att FASB, innan samarbetet med IASB, har varit motvillig till att lämna 

sina tidigare regler och förhållningssätt. I och med att allt fler länder väljer att ansluta sig till 

IFRS, sätts det mer press på hur FASB ska agera. Ska de sänka garden och även de övergå till 

IFRS och därmed minska möjligheten att kunna fatta beslut självständigt? Hur de väljer att 

göra får framtiden utvisa. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  

Konvergeringen mellan FASB och IASB är en pågående process där nya situationer kommer 

uppstå. Ämnet kommer således vara aktuellt även för framtida forskning. Då studien endast 

berör fyra områden är resultatet inte generaliserbart för hela populationen, varför en utökning 

av studien hade varit intressant. Om en ny studie skulle göras baserat på ett annat urval hade 

det varit intressant att se om resultatet hade varit jämförbart med resultatet från denna studie. 

En annan möjlighet hade varit att göra studien med en kvantitativ undersökningsansats. Det 

hade då varit möjligt att undersöka fler standarder, utifrån specifika begrepp som är viktiga ur 

ett konvergeringsperspektiv. Med hjälp av en sådan undersökning möjliggör det för ett mer 

generaliserbart resultat.  

I en avhandling skulle det även vara möjligt att bredda studien genom att se till Sveriges del i 

konvergeringsprocessen. Studien skulle då kunna inkludera IFRS for SME och K3 för att få 

en mer flerdimensionell undersökning. Ett annat alternativ för en avhandling skulle kunna 

vara att gå djupare in i varje standard. 
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Bilaga 1  
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Figur 1 Finansieringssystem (Nobes 1998, s.166) 
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Bilaga 2  
 

Hofstede (1984): Gray (1998): 

Individualism kontra kollektivism Professionell kontra lagstadgad kontroll 

Stor kontra liten maktdistans Enhetlighet kontra flexibilitet 

Stark kontra svag osäkerhetsundvikande Konservatism kontra optimism  

Maskulinitet kontra kvinnlighet Sekretess kontra öppenhet 

 

Figur 2 Kulturella sociala värden (egen bearbetning) 
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Figur 3 Freemans Intressentmodell (Freeman (1984) se Fassin 2009, s.115) 
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Figur 4 Tidslinje över harmoniseringen (egen modell) 
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Bilaga 5  
 

 
Figur 5 Hierarki över FASB:s kvalitativa egenskaper (FASB 1980, s.20) 
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Bilaga 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 6 IASB:s intressentmodell (egen bearbetning) 

 

Figur 7 FASB:s intressentmodell (egen bearbetning) 
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Bilaga 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 FASB:s och IASB:s gemensamma intressentmodell (egen bearbetning)  
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Bilaga 8  

 IAS 39 IAS 40 FAS 157/Topic 820 IFRS 13 

Nivå 1 

Noterat marknadspris från en 

aktiv marknad för det specifika 

instrumentet, alternativt priset 

från den senaste transaktionen, 

under förutsättningen att det 

inte skett några betydande 

förändring av de ekonomiska 

förhållandena (IAS 39 p.96, 98-

99). 

Priser som erhålls på en aktiv 

marknad för liknande fastigheter 

på liknande områden och 

förhållanden (IAS 40 p.39). 

Noterade priser på en aktiv 

marknad för identiska tillgångar 

eller skulder per balansdagen 

(FAS 157 p.24). 

Noterade priser (ojusterade) på 

aktiva marknader för identiska 

tillgångar eller skulder som 

företaget har tillgång till vid 

värderingstidpunkten (IFRS 13 

p.76) 

Nivå 2 

Då ett skuldebrev har värderats 

av ett oberoende 

värderingsinstitut och vars 

kassaflöden kan beräknas (IAS 

39 p. 96). 

a) Aktuella priser på en aktiv 

marknad för fastigheter av 

annat slag, förhållande eller 

läge, justerade för att 

återspegla dessa olikheter. 

b) Senaste priserna på mindre 

aktiva marknader, justerade 

för att beakta eventuella 

förändringar i ekonomiska 

förhållanden sedan den dag 

då transaktionen ägt rum 

c) Diskonterade 

kassaflödesprognoser 

baserade på tillförlitliga 

bedömningar av framtiden 
(IAS 40 p.40). 

Observerbara priser annat än de 

som avses i nivå ett. Sådana 

priser kan utgöras av noterade 

priser för liknande tillgångar 

eller skulder på aktiva 

marknader, noterade priser för 

identiska eller liknande tillgångar 

eller skulder på marknader som 

inte är aktiva, data som är 

observerbara för tillgången eller 

skulden som inte utgör noterade 

priser, data som erhålls 

huvudsakligen från, eller 

bekräftas av, observerbara 

marknadsdata genom korrelation 

eller andra medel (FAS 157 

p.28). 

Andra indata än de noterade 

priser som ingår i nivå 1, vilka 

är direkt eller indirekt 

observerbara för tillgången eller 

skulden. (IFRS 13 p.81). Indata 

på nivå 2 innefattar noterade 

priser för liknande tillgångar 

eller skulder på aktiva 

marknader, noterade priser för 

identiska eller liknande 

tillgångar eller skulder på 

marknader som inte är aktiva, 

andra indata än noterade priser, 

vilka är observerbara för 

tillgången eller skulden och 

marknadsbekräftade indata 

(IFRS 13 p.82). 

Nivå 3 
Lämplig värderingsmetod där 

värdena kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt (IAS 39 p.96) 

 Icke observerbar data för 

tillgången eller skulden (FAS 

157 p.30). 

Icke observerbara indata för 

tillgången eller skulden (IFRS 

13 p.86). 
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IAS 17 FAS 13 

När perioden för leasingavtalet har gått ut 

övergår äganderätten till leasetagaren. Vid en 

klassificering av finansiell leasing ska det 

även framgå av leasingavtalet att dess risker 

och fördelar ska övergå till leasetagaren vid 

leasingsperiodens slut (IAS 17 p.10a). 

Äganderätten av tillgången överförs till 

leasetagaren vid leasingperiodens slut (FAS 

13 p.7a). 

Leasetagaren äger rätten att när avtalet löpt 

ut köpa leasingföremålet. Priset ska då 

understiga det förväntade verkliga värdet 

med ett så stort belopp att det vid ingången 

av leasingavtalet ska det vara rimligen säkert 

att leasetagaren fullgör köpet (IAS 17 p.10b). 

Leasingavtalet innehåller en möjlighet att få 

köpa tillgången till ett förmånligt pris (FAS 

13 p.7b). 

Även om äganderätten inte går över till 

leasetagaren vid periodens slut ska denna 

leasingperiod utgöra större delen av objektets 

ekonomiska livslängd (IAS 17 p.10c). 

Leasingperioden uppgår till minst 75 % av 

tillgångens beräknade ekonomiska livstid 

(FAS 13 p.7c). 

Nuvärdet av minimileaseavgiften uppgick 

vid avtalets ingång i huvudsak till tillgångens 

verkliga värde (IAS 17 p.10d). 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna, vid 

leasingavtalets början, exklusive 

verkställningskostnader uppgår till eller 

överstiger 90 % av överskottet av den 

leasade tillgångens verkliga värde vid 

leasingperiodens slut (FAS 13 p.7d). 

För att leasetagaren ska kunna använda 

objektet utan att väsentliga förändringar görs 

krävs det att leasingobjektet är av speciell 

karaktär (IAS 17 p.10e). 

 

  

 

Figur 10 Jämförelse mellan IAS 17 och FAS 13 
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Bilaga 10  

 

 FASB IASB 

Definition 

av intäkt 

―Intäkter är inflöden eller andra förbättringar av ett 

företags tillgångar eller minskning av dess skulder 

(alternativt en kombination av båda) från leverans eller 

produktion av varor, tjänster eller andra aktiviteter som 

utgör företagets pågående eller huvudsakliga 

verksamhet‖ (FASB 1985, p.78).  

―En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under 

en redovisningsperiod till följd av inbetalningar eller 

ökning av tillgångars värde, eller minskning av skulders 

värde med en ökning av eget kapital som följd, förutom 

sådana ökningar av eget kapital som kommer av tillskott 

från ägarna‖ (IASB 1989, p.70).  

Kriterium 1 En intäkt ska vara realiserad eller realiserbar (FASB 

1984, p.83). 

Ekonomiska fördelar förknippade med transaktionen ska 

sannolikt komma att tillfalla företaget (IASB 1989, p.92).  

Kriterium 2 Intäkten ska vara intjänad (FASB 1984, p.83). Intäkten ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt (IASB 

1989, p.93).  

 

Figur 11Jämförelse mellan FASB:s och IASB:s  tidigare föreställningsramar avseende intäkt 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 

teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland 
våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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