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Abstract 
 
The accounting of a company is constantly affected by the environment that it involves. 
Since the organisation IASB and FASB are originated from two different traditions of 
accounting they also have developed different views of accounting formulation. During 
the year of 2002 the IASB and FASB started a project named The Convergence project 
with the purpose of harmonize financial statements.  Financial statements are an 
important information source for external users on the capital market. Financial 
statements also have a significant influence for a transparency and comparability 
accounting. The financial year of 2009 introduces the new way of reporting financial 
results for the companies with consolidated accounts.  The new standard of reporting 
financial result is called Statement of Comprehensive income and follows with many 
similarities of the existing American standard SFAS No. 130 Reporting Comprehensive 

income from FASB. Statement of Comprehensive income results in a changed appearance 
for the Income statement and will include all the activity transactions even if these 
transactions are unrealised.  
 
Our thesis is written in Swedish. The aim of the thesis is to prove how Swedish 
accountants with a Continental-European accounting tradition consider that the new 
Statement of Comprehensive income will contribute for external users of financial 
statements. The thesis is based on a qualitative research method as our empirical material 
is consisting of three personal meetings with accounting experts. Since all of the 
respondents have different experience and knowledge, we believe that they have the 
competence to represent the majority of Swedish accountants.   
 
The conclusion of our review is that the new Statement of Comprehensive income 
provides a better total impression for the financial position of the company. At the same 
time the Statement of Comprehensive income requires an increased awareness from 
external users to construe and use the information correctly. Statement of Comprehensive 

income also can create obscurity about which of the “two” results should be the Bottom-
line of the company.   
 
During the thesis we discovered a number of interesting aspects for further research 
within the area. We have the suggestion to implement the same study within a decennary. 
The reason is there are opportunities to evaluate the true effects of Statement of 

Comprehensive income and how it will contribute for external users.  
 
 
Keywords: Comprehensive income, Convergence project, financial statements, 
harmonization, IAS 1 
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Sammanfattning 
 
Ett företags utveckling inom redovisningsområdet påverkas ständigt av den miljö och 
omgivning som redovisningen befinner sig i. Normgivningsorganen IASB och FASB 
härstammar från två olika redovisningstraditioner och har därmed utvecklat olika syn på 
redovisningens utformning. IASB och FASB har sedan år 2002 inlett ett samarbete som 
benämns konvergensprojektet där man inom ramen för projektet harmoniserar finansiella 
rapporter. Finansiella rapporter utgör en viktig informationskälla för externa användare 
på kapitalmarknaden och är av en betydande karaktär för att redovisningen ska bli 
transparent och jämförbar. Från och med räkenskapsåret som inleds efter den 1 januari år 
2009 införs ett nytt resultatrapporteringssätt för noterade bolags koncernredovisning.  Det 
nya resultatrapporteringssättet benämns Statement of comprehensive income och har 
många likheter med den amerikanska standarden SFAS No. 130 Reporting 

Comprehensive income som är utgiven av FASB.  Statement of comprehensive income 
medför att resultaträkningens utseende förändras och kommer att inkludera alla 
verksamhetens transaktioner oavsett om transaktionerna är realiserade eller orealiserade. 
 
Uppsatsens studie syftar till att besvara vad svenska redovisare med en 
kontinentaleuropeisk redovisningstradition som grund anser att den nya Statement of 

comprehensive income kommer att tillföra för externa användare av finansiella rapporter. 
Uppsatsarbetet har tillämpats genom en kvalitativ metod då vårt empiriska insamlade 
material består av tre personliga möten med redovisningsspecialister. Eftersom alla tre 
respondenter har olika erfarenheter och kunskap kring ämnet anser vi att de har 
kompetens till att representera majoriteten av svenska redovisare.   
 
Undersökningen har resulterat i att den nya resultatrapporteringen Statement of 

comprehensive income ger en bättre helhetsbild av företagets finansiella ställning. 
Samtidigt ställs större krav på en ökad medvetenhet och kunskap hos de externa 
användarna för att kunna tolka och använda informationen på rätt sätt. Statement of 

comprehensive income kan även skapa otydlighet angående vilket resultat som ska utgöra 
företagets bottom-line då det kommer att resultera i ”två” resultat för räkenskapsåret i 
samband med den nya resultatrapporteringens införande.  
 
Under uppsatsarbetet har vi upptäckt många nya intressanta aspekter som kan vara av 
intresse att studera och vara av relevans för vidare forskning inom området.  Vi har som 
förslag om att genomföra samma studie igen inom en tioårsperiod eftersom man då har 
möjlighet att utvärdera vad Statement of comprehensive incomes verkliga effekt tillför de 
externa användarna. Ytterligare en intressant aspekt är att göra en grundlig studie kring 
IASB respektive FASB som organisation och undersöka om konvergensprojektet 
någonsin kan nå sitt ursprungliga syfte som är att åstadkomma en harmonisering. 
 
 
Nyckelord: Comprehensive income, finansiella rapporter, harmonisering, 
konvergensprojekt, IAS 1, redovisningstradition och resultatrapportering 
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats har medfört att vi som författare har utvecklat en större förståelse 
och ett stort intresse för koncernredovisning. Uppsatsarbetet har stundtals inneburit 
tvivelaktigheter men ämnesvalet resultatrapportering har gjort uppsatsprocessen väldigt 
intressant och lärorikt.  
 
Vi vill tacka våra handledare Sten-Erik Ingblad och Pernilla Lundqvist för tydlig 
vägledning i uppsatsarbetet samt till den inspiration som vi fått av er under 
uppsatsprocessen. Vi vill även tacka våra tre respondenters medverkan som tagit sin tid 
att delta i uppsatsens empiriska studie, samt till de opponenter som bidragit med 
användbar och konstruktiv kritik. 
 
 
Trevlig läsning! 
        
 
 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
   
  Helena Andreasson             Aina Duong 
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Förkortningar och begrepp 
 
Comprehensive income, resultatrapportering enligt den amerikanska standarden SFAS 
No. 130 Reporting Comprehensive income.  
 
FASB, Financial Accounting Standars Board är ett amerikanskt normgivningsorgan som 
ger ut standarder vilka benämns SFAS. 
 
IASB, International Accounting Standards Board är ett internationellt normgivningsorgan 
som har ett samarbete med den Europeiska Unionen.   
 
IASC, International Accounting Standards Committé är föregångaren till IASB. 
 
IFRS, International Financial Reporting Standards är standarder utgivna av IASB.  
 
IAS, International Accounting Standards standarder som tidigare gavs ut av IASC. 
 
Other comprehensive income, de komponenter som tillsammans med årets resultat 
utgör total comprehensive income för året enligt IAS 1, Utformning av finansiella 
rapporter. Other comprehensive income inkluderar främst komponenter som behandlar 
förändringar vid omvandling av utländsk valuta, justering av pensionsskulder samt 
orealiserade vinster och förluster avseende avyttringsbara värdepapper. 
 
SEC, Securities and Exchange Commission är en federal övervakningsmyndighet på den 
amerikanska värdepappersmarknaden.     
 
SFAS, Statement of Financial Accounting Statement är standarder utgivna av FASB. 
 
Statement of comprehensive income, benämningen på den nya resultatrapporteringen 
enligt den reviderade standarden IAS 1, Utformning av finansiella rapporter. Dessa är 
utgivna av IASB och en svensk översättning av begreppet finns inte ännu.   
 
US GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles är amerikanska 
redovisningsregler. 
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet resultatrapportering. Vidare leder 

detta till en problemdiskussion som utmynnar i en problemformulering. Det inledande kapitlet tar 

även upp syfte, avgränsning, målgrupp samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Redovisningen är ett användbart verktyg som krävs för en effektiv allokering av resurser i 
ekonomin på den globala kapitalmarknaden. Det råder ett behov av transparens och en 
jämförbarhet i redovisningens finansiella rapporter. Sedan en lång tid tillbaka har det funnits 
olika former av finansiell rapportering. För att förstå dagens redovisning i den kapitalistiska 
marknadsekonomin krävs en förståelse för dess bakomliggande historia vad det gäller 
uppbyggnad och struktur. Det råder oklarheter om vem som uppfann den externa redovisningen, 
dock anses Luca Pacioli vara den person som introducerade dubbel bokföring och gjorde den 
känd. År 1494 publicerade han sin bok där han bland annat beskrev dubbel bokföring och dess 
praktiska användning (Riahi-Belkaoui, 2004).  
 
Värderingsproblematiken inom redovisningen uppstod dock långt senare än bokföringen. 
Resultaträkningen kom först i fokus på 1600-talet när bolagsformen växte fram. Det blev då 
nödvändigt att beräkna hur stor del av vinsten som skulle utgöra utdelning till investerarna utan 
att riskera bolagets framtida fortlevnad. Detta medförde värderingsproblem eftersom det inte är 
möjligt att exakt beräkna ett bolags ”sanna” resultat över en period som fortlever. Det har sin 
orsak i att tillgångarnas värde har att göra med framtida förväntningar som man inte idag kan 
förutsäga. För att kunna beräkna det verkliga resultatet måste hänsyn tas till hela bolagets 
livslängd. Det är dock inte möjligt eftersom det är nödvändigt att dela upp bolaget i olika 
perioder för att på något sätt kunna mäta bolagets resultat. Olika uppfattningar och 
meningsskiljaktigheter har uppstått angående resultatmätningsfrågor och detta har blivit en stor 
redovisningsproblematik inom redovisningsområdet (Artsberg, 2005). 
 
Inom internationell redovisningspraxis har det utvecklats två tydliga redovisningstraditioner. Den 
ena redovisningstraditionen är den kontinentala som består av de västeuropeiska länderna och 
Japan. Den andra redovisningstraditionen är den anglosaxiska traditionen där USA, 
Storbritannien, Irland samt Holland ingår. Skillnaden mellan de två huvudgrupperna grundar sig i 
olika civilrättsliga traditioner. Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen har sitt ursprung från år 
1066 och är uppbyggd på sedvanerätt som har kompletterats med precedensfall1 ”case law” 
medan den kontinentala traditionen är baserat på nedskrivna lagar det vill säga den är legalistisk. 
Följden av detta i den anglosaxiska traditionen har inneburit att redovisningen i mycket liten 
utsträckning reglerats i lagstiftningen utan den har istället utvecklats av redovisningsprofessionen 
i de anglosaxiska länderna (Smith, 1997). 
 
De två dominerande normgivningsorganen idag är International Accounting Standards Board 
(IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) och har sitt ursprung från de olika 
redovisningstraditionerna. I USA har FASB utvecklat detaljerade standarder vilket skiljer sig från 

                                                 
1 Precedensfall är tidigare rättsfall som ligger till grund för aktuella redovisningsfall (ne.se). 
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IASB som har mindre detaljerade standarder (ibid). För att den Europiska gemenskapen (EG) ska 
vara konkurrenskraftig på kapitalmarknaden bestämdes år 2002 att internationella 
redovisningsstandarder ska tillämpas i Europa och dessa skulle utvecklas av den internationella 
organisationen IASB. Genom förordningen 1606/2002/EG blev det den 1 januari 2005 
obligatoriskt för noterade företags koncernredovisning att tillämpa de internationella 
redovisningsreglerna, International Accounting Standards respektive International Financial 
Reporting Standards (IAS/IFRS)2. Alla IFRS standarder som införs måste godkännas av EU-
kommissionen innan de kan verkställas och implementeras och därmed behåller EU sin 
”godkännandemekanism”. EU vill säkerhetsställa att kunna vidta åtgärder om IFRS skulle 
innehålla brister som inte är i enlighet med EU:s värderingar (Europaparlamentet och rådets 
förordning, 2002).  
 
Från början var EU inte helt positiv till IASC3 men de senaste åren har EU varit det främsta och 
viktigaste organet för IASB. Grundtanken bakom att införa gemensamma internationella 
redovisningsstandarder för samtliga länder inom den europeiska unionen är att försöka 
åstadkomma en harmonisering inom redovisningen. Det ska leda till en ökad jämförbarhet inom 
redovisningen mellan olika länder. Vid en ansträngning av att harmonisera redovisningsreglerna 
så kvarstår det dock väsentliga skillnader mellan IFRS och de amerikanska redovisningsreglerna 
US GAAP (Sundgren & Nilsson, 2007).  
 
Ett företags finansiella rapporter skiljer sig åt länder emellan. Skillnaderna grundar sig på olika 
faktorer såsom sociala, legala och ekonomiska faktorer. För att fastställa internationella 
redovisningskrav krävs det att hänsyn måste tillgodose användarna och deras behov. Externa 
intressenter4 på den globala kapitalmarknaden behöver använda sig av finansiella rapporter för att 
kunna få information och därmed kunna ta ekonomiska beslut (IAS/IFRS 2007). Hösten år 2002 
inleddes ett samarbete mellan IASB och FASB som kom att kallas konvergensprojektet. De båda 
parterna undertecknade samarbetet i ett välkänt dokument vid namn ”The Norwalk Agreement”. 
Syftet innebär ett försök till harmonisering mellan IFRS standarder och amerikanska standarder. 
Inom ramen för konvergensprojektet med FASB har man sett över standarden IAS 1, Utformning 
av finansiella rapporter, gällande hur man ska presentera innehållet i resultaträkningen (FASB 
2008c). Förändringen av IAS 1 är avslutningen på den första fasen i IASB:s initiativ att 
tillsammans med FASB se över och harmonisera sättet att presentera finansiella rapporter (IAS 1, 
2007). 
 
Standarden IAS 1, Utformning av finansiella rapporter har genom konvergensprojektet medfört 
en omarbetning. Denna omarbetning har resulterat i att räkenskapsåret som inleds efter den 1 
januari år 2009 medför ett nytt sätt att rapportera ett företags resultat. Utseendet vid 
resultatrapportering kommer därmed att förändras och det nya officiella namnet på 
resultaträkningen kommer att benämnas Statement of comprehensive income. Den nya 
resultatrapporteringen har många likheter med den amerikanska standarden SFAS No. 130 
Reporting Comprehensive income. Det finns ännu ingen svensk motsvarighet till uttrycket 
comprehensive income och därför används generellt det amerikanska uttrycket. Ändringen av 
standarden gällande resultatrapportering innebär i stort att ägartransaktioner ska vara åtskilda från 

                                                 
2 IAS/IFRS kommer fortsättningsvis i texten benämnas IFRS. 
3 IASC omorganiserades år 2001 och bytte då namn till IASB (Sundgren & Nilsson, 2007).  
4 Externa intressenter kommer fortsättningsvis att likställas med externa användare.   
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icke-ägartransaktioner inom ett företag. Tidigare återfanns både ägartransaktioner och icke-
ägartransaktioner i förändring i eget kapital. Transaktionerna i förändring i eget kapital fördes 
direkt över eget kapital och utövade ingen påverkan på resultatet. Numera kommer icke-
ägartransaktioner att finnas i resultaträkningen dock kommer det fortfarande inte utgöra någon 
påverkan på resultatet. Målet med den nya resultatrapporteringen är att tydliggöra information 
och lättare analysera förändringar (ibid). 

1.2 Problemdiskussion 
 
För externa användare på den globala kapitalmarknaden är finansiella rapporter av betydande 
karaktär för att redovisningen ska bli transparent och jämförbar. En likartad resultatrapportering 
länder emellan medför att redovisningen blir lättare att tolka och analysera för externa 
intressenter. Hur man ska redovisa comprehensive income har det inom IASB förekommit stor 
debatt och mycket oenighet om. Diskussioner har förts både från IASB:s styrelsemedlemmar och 
från olika utomstående respondenter om huruvida man ska redovisa icke-ägartransaktioner, det 
vill säga other comprehensive income i resultaträkningen eller enligt två separata dokument. 
IASB förespråkade en utökad resultaträkning eftersom alla icke-ägartransaktioner i det tidigare 
förändring i eget kapital uppfyller definitionen enligt IASB:s ramverk för vad som utgör en 
intäkt respektive kostnad. De utomstående respondenterna däremot förespråkade rapportering av 
resultat enligt två separata dokument på grund av att resultatet tydligare särskiljs från other 

comprehensive income. Även vid implementeringen av den amerikanska standarden SFAS No. 
130 Reporting Comprehensive income var detta mycket omdiskuterat. I samband med att det 
tillkommer fler poster i resultaträkningen anser ett flertal debattörer att det kommer uppstå en 
viss förvirring bland de externa användarna angående redovisningsinformationen. Frågan många 
ställer sig är vad som ska utgöra the bottom-line5. Ska det utgöras av det tidigare traditionella 
resultatet för året eller det nya resultatet som benämns total comprehensive income för året? Det 
finns även en debatt kring den nya resultatposten total comprehensive income för året. Att denna 
post skulle bli mer volatil än det tidigare traditionella resultatet och att detta därmed skulle 
påverka riskbedömningen för den externa intressenten.  
 
För en extern användare av finansiella rapporter inom den kontinentaleuropeiska redovisningen 
är det traditionella årets resultat en mycket stark kommunikationsbas. Den nuvarande 
resultaträkningen ger uttryck för konventioner, vanor och beteenden som tar lång tid att förändra. 
Frågan är om det är möjligt att få ut positiva effekter av den nya resultaträkningen eftersom olika 
länder har präglats med olika syn på den finansiella rapporteringen. En ökad fokus på finansiella 
rapporter sker i samband med den nya revideringen av IAS 1, vilket även i anknytning med detta 
uppmärksammar resultatrapporteringen i ett nytt perspektiv. Det leder oss till följande 
frågeställning i vår problemformulering. 
 

                                                 
5 The bottom-line kan utgöras av antingen årets resultat eller total comprehensive income för året (IAS 1, 2007). 
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1.3 Problemformulering  
 
I samband med revideringen av standarden IAS 1, Utformning av finansiella rapporter samt den 
nya resultaträkningen Statement of comprehensive income ställer vi oss följande fråga, vilken 
uppsatsen har som syfte att besvara. 
 

• Vad anser svenska redovisare med en kontinentaleuropeisk redovisningstradition som 
grund att den nya Statement of comprehensive income kommer att tillföra för externa 
användare av finansiella rapporter? 

 
Med redovisare avser vi revisorer, redovisningsekonomer samt analytiker och specialister inom 
externredovisning. Redovisningsspecialister har i vår uppsats fått representera och förespråka 
kategorin redovisare eftersom vi anser att denna yrkeskategori har mest kännedom om den nya 
resultatrapporteringen i detta stadium. 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att analysera vad svenska redovisare anser om den nya Statement of comprehensive 

income. Syftet uppnås genom att se till vilken påverkan det nya rapporteringssättet kan tillföra för 
externa användare av finansiella rapporter. Bedömning av vad Statement of comprehensive 

income kan tillföra för externa användare av finansiella rapporter sker med utgångspunkt 
gällande vad IASB:s syfte är med den finansiella rapporteringen.  

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen behandlar finansiell rapportering med fokus på den nya Statement of comprehensive 

income i koncernredovisning. Vidare behandlas debatten kring Statement of comprehensive 
income i Basis for Conclusions inom IASB samt en debatt kring den amerikanska standarden 
SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income. Vi behandlar även resultatberäkning, 
redovisningstraditioner och harmonisering mellan de båda regelverken FASB och IASB. Dessa 
val har gjorts för att ha möjlighet att studera det specifika och omtalade området comprehensive 

income. Avgränsningar inom det empiriska materialet har gjorts till ett fåtal intervjuer där 
redovisningsspecialister har fått representera kategorin redovisare.  

1.6 Målgrupp 
 
Denna uppsats kräver vissa förkunskaper inom externredovisning, främst inom 
koncernredovisning. Uppsatsen riktar sig huvudsakligen till redovisare och studenter som har ett 
intresse för resultatrapportering i koncernredovisning. Uppsatsen är även av relevans för externa 
användare av finansiella rapporter samt övriga personer som är intresserade och vill ha kunskap 
om den nya Statement of comprehensive income. 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Det andra kapitlet behandlar våra metodologiska ställningstaganden där vi redogör för vårt 
vetenskapliga förhållningssätt, tillvägagångssätt och vårt vetenskapliga angreppssätt. Vidare 
behandlas även uppsatsens datainsamlingsteknik samt uppsatsens giltighetsanspråk. 
 
Det tredje kapitlet behandlar vår teoretiska referensram som huvudsakligen utgörs av tidigare 
forskning och publicerade litteraturer. Denna teoretiska referensram redogör för vårt 
problemområde och ligger därmed till grund för vår problemformulering. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av anglosaxisk och kontinental redovisningstradition samt resultatberäkning. Vi 
redogör därefter för normgivningsorganen FASB och IASB samt dess ramverk. I detta kapitel 
beskrivs även harmonisering och konvergensprojektet. Vidare behandlas det nya 
resultatrapporteringssättet Statement of comprehensive income samt SFAS No. 130 Reporting 

Comprehensive income och avslutningsvis en debatt kring detta ämne.  
 
Det fjärde kapitlet presenterar vår empiriska studie där intervjumaterialet med våra respondenter 
som utgörs av tre redovisningsspecialister har sammanställts. Här ger varje respondent sin egen 
uppfattning och åsikt kring vårt problemområde. Våra intervjufrågor finns bifogade till 
uppsatsen.  
 
I det femte kapitlet presenteras resultatet från uppsatsens studie i form av en analys. Vår analys 
baseras på en mönsterbildning genom att koppla samman den teoretiska referensramen och det 
empiriska materialet. Analysen behandlar valda relevanta delar i vår studie som besvarar vår 
problemformulering. 
 
Det avslutande kapitlet presenterar en redogörelse över våra egna slutsatser som studien har 
resulterat i. Resultat av vår analys kopplas samman med vår problemformulering som vi sedan i 
detta kapitel besvarar. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur vi förhåller oss till det valda problemområdet samt en redogörelse 

över våra val av metodologiska ställningstaganden. Metodkapitlet inleds med att redogöra för 

det vetenskapliga förhållningssättet, tillvägagångssätt, vetenskapligt angreppssätt, 

datainsamlingsteknik samt giltighetsanspråk. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Inom vetenskap och forskning finns det två olika förhållningssätt som är rådande. Det är dels det 
positivistiska och dels det hermeneutiska förhållningssättet. Positivismens rötter grundar sig i en 
naturvetenskaplig tradition med fysiken som förebild. Positivisterna ville att alla vetenskaper 
skulle ha samma uppbyggnadsstruktur och hade tron på enhetlig vetenskap. Forskaren arbetade 
efter att bygga upp en kunskap som bestod av generella lagar av kausal natur med ett tillhörande 
logiskt och korrekt språk. I de generella lagarna skildrade man ett orsaks- verkan samband, där 
positivisten formulerade hypoteser och teorier bestående av matematiska formler. Ett 
karakteristiskt drag för den positivistiske forskaren är att problemet sönderdelas och analyseras 
var för sig och därigenom kan sedan helheten förstås i forskningsproblemet (Davidsson & Patel, 
2003). Positivism kännetecknas ofta som okritisk där forskaren är oberoende av undersökningens 
innehåll och sammanhang (Kvale, 1997).   
 
Hermeneutisk forskningstradition innebär att forskaren vill uppnå en förståelse av det studerande 
fenomenet. Exempelvis kan det vara olika former av utsagor, texter eller historiska händelser. 
Denna förståelse kräver inlevelse och en förmåga att kunna sätta sig in i andra personers 
situationer. För att forskaren ska kunna uppnå förståelse för fenomenet krävs en viss tolkning 
(Johansson, 2003). Hermeneutik innebär tolkningslära där man tolkar och försöker förstå 
mänskliga handlingar. Hermeneutiken har utvecklats under århundraden till att bli en filosofi som 
grundar sig på förståelse av den mänskliga existensens grundbetingelser. En hermeneutisk syn 
kan tolka mänskliga livsyttringar och handlingar på liknande sätt som tolkning av olika texter. 
Forskningsobjektet studeras subjektivt utifrån sin egen förförståelse och man försöker skapa en 
helhetsbild av forskningsproblemet (Davidsson & Patel, 2003). Tolkningsprocessen är 
huvudsakligen en växling mellan helheten och delarna av problemet och där denna process kallas 
för den hermeneutiska cirkeln (Johansson, 2003). 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt är av ett hermeneutiskt synsätt. Vi vill förstå och bilda oss en 
uppfattning om hur svenska redovisare ser på den nya Statement of comprehensive income. 
Ämnet har i liten utsträckning tidigare behandlats inom koncernredovisning i Sverige och EU. 
Begreppen samt diskussion och debatt kring ämnet comprehensive income är nytt för många 
inom redovisningsområdet i Sverige, såväl revisorer som för användare av finansiella rapporter. 
Studien innehåller olika tolkningsmoment där tolkningen förändras successivt beroende på att vår 
kunskap växer inom området. För att kunna tolka en text krävs det enligt oss en förståelse för 
ämnet. Det krävs att vi blir specialister inom området, vilket är möjligt genom inläsning av 
litteratur och genom en empirisk studie. Till en början tyckte vi att vårt ämne var väldigt 
komplext och att det var svårt att skapa en förståelse för helheten av ämnet. Ett stort engagemang 
och intresse har krävts som även har medfört en stor förståelse och kunskap inom området. Det 
empiriska materialet som består av tre stycken intervjuer med redovisningsspecialister har 
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bidragit till att vi har kommit närmare studieobjektet. Vidare har vi då närmre kunnat betrakta 
respondenternas inställning och fått en bättre förståelse om forskningsproblemet utifrån deras 
perspektiv. Generaliseringar har gjorts utifrån de studerade objekten och vi är medvetna om att 
dessa respondenter har studerats subjektivt utifrån vår egen förståelse.   
 
Vi hade viss förkunskap om redovisningsregler i koncernredovisning innan uppsatsprocessens 
genomförande. Denna kunskap har vi inhämtat från vår utbildning som studenter på 
Civilekonomprogrammet på Högskolan i Borås. Vår externredovisningsinriktning har medfört 
fördjupade kunskaper inom redovisningsområdet generellt. Dock hade vi innan 
uppsatsprocessens början begränsade kunskaper om standarden IAS 1, Utformning av finansiella 
rapporter. Även om hur ett ärendes gång behandlas inom IASB vid revidering av standarder 
eftersom tidigare föreläsningar inte tagit upp detta.  Vi har inhämtat teoretiska kunskaper från 
olika litteraturer inom olika delområden i vårt ämne. Vi har studerat revideringen av standarden 
IAS 1, Utformningen i av finansiella rapporter och då endast fokuserat på den nya 
resultatrapporteringen. Vi har även läst elektroniska dokument och tidningsartiklar från IASB:s 
och FASB:s hemsida för att bilda oss en uppfattning om hur deras respektive regelverk är 
uppbyggda. Debatten Basis for Conclusions som har förekommit inom IASB i samband med 
förändringen samt den debatten kring den amerikanska standarden SFAS No.130 Reporting 

Comprehensive income har studerats ingående för att få ökad förståelse för de bådas synsätt kring 
comprehensive income. Redovisningstraditioner och harmonisering har studerats i publicerade 
böcker och artiklar. Detta eftersom vi vill skapa en förståelse om eventuella bakomliggande 
orsaker till vårt forskningsproblem. Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt får vi en tydligare 
uppfattning och en mer ingående förståelse kring forskningsområdet och dess problematik. Det är 
av denna anledning som vi har valt att belägga ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår uppsats.  

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Forskarens uppgift handlar om att framställa teorier och sedan relatera teorin till den verklighet 
som studeras. Inom vetenskapligt arbete råder oenigheter om hur forskaren ska relatera teori och 
verklighet. Det finns tre olika former av ansatser som man kan arbeta med för att relatera teori 
och empiri. Dessa kallas för deduktion, induktion och abduktion (Davidson & Patel, 2003).  
 
Deduktiv ansats karakteriseras av att forskaren utgår från befintliga teorier för att dra slutsatser 
om enskilda händelser. Forskaren härleder hypoteser från den redan befintliga teorin som sedan 
testas om mot den valda empirin (ibid). Detta logiska tänkesätt menar att teorier är 
utgångspunkten för empiriska observationer eftersom det anses vara paradoxalt att forskaren först 
börjar med observationer utan någon form av teoretisk grund (Halvorsen, 1992). Ordet deduktiv 
kommer ursprungligen från ”deducera” som innebär avleda. Ansatsen innebär att forskaren går 
från generella påståenden, det vill säga olika teorier till mer konkret empirisk data (Johanessen & 
Tufte, 2002). 
 
Induktiv ansats innebär att forskaren följer upptäckandets väg. Detta innebär att forskaren 
studerar forskningsproblemet utan att först ha testat sin undersökning i en redan befintlig och 
vedertagen teori. Forskaren utgår ifrån verkligheten och drar slutsatser utifrån empiriska fakta. En 
induktiv ansats bidrar till att generaliseringar kan göras samt att teori och begrepp utvecklas 
(Davidson & Patel, 2003). I en induktiv ansats utgår forskaren från olika enskilda företeelser och 
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som gör gällande att ett samband som observeras i samtliga fall är generellt giltigt. Detta 
tillvägagångssätt innebär ett riskfyllt steg för forskaren som drar slutsatser från insamlade 
enskildheter till en allmän sanning (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Abduktion är en kombination av de två tidigare nämnda deduktion och induktion. En abduktiv 
ansats sker oftast genom två steg. I det första steget formuleras en preliminär hypotes av en teori 
där forkskaren arbetar induktivt för att sedan i det andra steget pröva denna hypotes på nya fall. I 
det andra steget arbetar forskaren deduktivt (Davidson & Patel, 2003). Även om abduktion kan 
ses som en kombination av deduktion och induktion särskiljer den sig genom nya moment. Detta 
genom att det empiriska undersökningsområdet utvecklas successivt under processen gång och 
även genom att teorin justeras och förfinas (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Vi har genom uppsatsen pendlat mellan vår teoretiska referensram och vår empiriska 
undersökning och därmed har vi följt den abduktiva kunskapsvägen genom uppsatsen. Den 
deduktiva ansatsen tar sig i uttryck då vi utgått från befintliga litteraturer i den teoretiska 
referensramen som främst innefattar material kring Statement of comprehensive income och 
diskussioner som förts kring ämnet. Dessa litteraturer har format det som sedan har testats mot 
vårt empiriska material, vilket har utgjorts av tre stycken redovisningsspecialister. Den induktiva 
ansatsen består av vår emirpiska studie som därefter har vidare utvecklat vår teoretiska 
referensram till vad som utgör slutprodukten av den teoretiska referensramens kapitel. Under 
denna uppsatsprocess har den teoretiska referensramen ständigt utvecklats och omarbetats. Detta 
anser vi har att göra med att vi allteftersom upptäckt mer intressant litteratur samt utvecklat en 
större kunskap inom hela området som vår uppsats behandlar. En växelverkan mellan dessa två 
processer ger kombinationen som utgör vår abduktiva kunskapsväg. Detta bidrar till en 
fördjupning och begreppsutveckling inom vårt studerade område och utgör därför en användbar 
ansats. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Det finns två olika angreppssätt inom samhällsvetenskaplig metod. Kvalitativa och kvantitativa 
metoder behandlar mjuk respektive hård information, beroende på vilken sorts information som 
forskaren har som syfte att undersöka (Holme & Solvang, 1997). 
 
Kvalitativa metoder innebär att forskaren får en djupare förståelse för forskningsproblemet 
genom olika typer av datainsamling. Det är viktigt att få en förståelse kring forskningsproblemets 
samband med dess helhet (Andersen, 1998). Den kvalitativa metoden kännetecknas av att 
forskaren successivt kommer närmre sin informationskälla som utgör det empiriska materialet 
(Holme & Solvang, 1997). Kvantitativa metoder innebär att forskaren håller en viss distans och 
en neutralitet till forskningsproblemet vilket innebär att forskaren inte har en personlig kontakt 
med sin informationskälla (Halvorsen, 1992). Till skillnad från den kvalitativa metoden är den 
kvantitativa metoden mer formaliserad och strukturerad. Metoden definierar vilka rådande 
omständigheter som är av intresse för forskaren att studera utifrån den valda frågeställningen och 
sedan vilka tänkbara svar som är viktiga att analysera. Detta är viktigt för att man ska kunna 
genomföra formaliserade analyser, göra olika jämförelser och testa det resultat man kommit fram 
till i sin studie (Holme & Solvang, 1997). Exempel på kvantitativ metod är olika former av 
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enkätundersökningar. Vid sådana undersökningar räknar forskaren svarsalternativen genom att 
kartlägga deras utbredning eller kvantitet (Johanessen & Tufte, 2002). 
 
Vår empiriska undersökning bygger på en kvalitativ metod eftersom vi har genomfört personliga 
intervjuer med tre respondenter. En kvantitativ metod hade därför inte varit lämplig för vår studie 
eftersom vi vill studera vårt problemområde mer ingående och behöver erhålla en personlig 
kontakt med varje informationskälla. Undersökningens syfte är att studera svenska redovisares 
syn på vad Statement of comprehensive income kan tillföra för externa användare av finansiella 
rapporter. Därför blir våra intervjuer styrande för undersökningens utformande. Vi vill lyfta fram 
och identifiera de bakomliggande orsakerna till varför respondenterna har en viss åsikt om den 
nya resultatrapporteringen och därför anser vi att en kvalitativ metod är mest lämplig för 
uppsatsens karaktär.  

2.4 Insamling av data 
 
Det finns ett flertal sätt att samla in information i syfte om att besvara sina frågeställningar. Val 
av insamlingsteknik har att göra med om vad som ger bäst förutsättningar för att ge svar på ens 
frågeställning. Även tidsaspekter och andra medel är viktiga variabler att ta i beaktning vid 
datainsamlingsprocessen (Davidson & Patel, 2003).   

2.4.1 Primär och sekundärdata 
 
I uppsatsen återfinns både primär- och sekundärdata. Tillsammans kommer all insamlad data 
utgöra de beståndsdelar som uppsatsen grundas på. Den empiriska studien är det material som 
utgör våra primärdata. Dessa data har samlats in genom tre intervjuer vid tre olika tillfällen i form 
av personliga möten.  
 
I den teoretiska referensramen återfinns endast sekundärdata som består av insamlat material av 
publicerade böcker, tidsskrifter och elektroniska dokument. För att enklare beskriva våra 
sekundärdata har vi valt att kategorisera den information vi har använt oss av utifrån tre stycken 
delområden. Det första delområdet är ett område som redogör för redovisningsteori. Denna 
information innefattas av de två redovisningstraditionerna anglosaxisk och kontinental, faktorer 
som orsakar internationella skillnader samt internationell harmonisering. Detta material har 
inhämtats från publicerade böcker och tidskrifter. Till en början hade vi uppfattningen om att 
publicerade böcker inom detta område skulle utgöra mer tyngd i vårt teorikapitel men det visade 
sig istället vara akademiska tidsskrifter som hade en mer betydelsefull karaktär. Dessa 
vetenskapliga artiklar gav oss en intressant information och som har fått stor betydelse för vår 
uppsats. Exempel på använda tidsskrifter är European Accounting Review och Applied Corporate 
Finance.  De publicerade böcker som vi har använt oss av har valts ut efter vad som gav oss den 
mest tydligaste informationen då främst Nobes & Parker (2002) var en sådan källa.  
 
Det andra delområdet behandlar resultatberäkning då två klassiska teorier av Hick och Fisher 
redogörs som ger olika definition på resultatbegreppet. Avsnittet resultatberäkning belyser 
begreppet resultat för läsaren och är ett lämpligt avsnitt för vår uppsats eftersom att det ger 
läsaren en teoretisk förankring om definition på resultat. Använd litteratur är inhämtat från en 
svensk författare vid namn Gröjer (2002) och som forskar inom redovisningsområdet. Vi är 
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medvetna om att vi endast har använt en publicerad litteratur inom detta delområde då läsaren 
inte har möjlighet till att jämföra med annan litteratur. Vi anser ändå att författarens litteratur är 
tillförlitlig för vår uppsats eftersom de två klassiska teorierna av Hick och Fisher stämmer väl 
överens med annan funnen litteratur. Dock anser vi att Gröjers publicerade bok (2002) tydligast 
beskrev Hicks och Fishers klassiska teorier och därmed gjordes ett medvetet val av denna 
litteratur.   
 
Det tredje området behandlar information kring de två normgivnningsorganen FASB och IASB 
och dess regelverk, standarderna IAS 1 och SFAS No. 130 samt konvergensprojektet. Denna 
information har främst hämtats i form av elektroniska dokument via deras egna hemsidor. Vi har 
utgått från den senaste versionen av standarden IAS 1, Presentation of Financial Statements 
utgiven av IASB och som ska följas i noterade bolags koncernredovisning. Den nya versionen av 
IAS 1 träder ikraft räkenskapsåret som inleds efter den första januari år 2009.  Denna typ av 
publicerad skrift ges ut vid revidering av en standard. IAS 1, Presentation of Financial 

Statements innehåller viktiga delar som Basis for Conclusions och Implementation guidance. 
Basis for Conclusions är en sammanställning av viktiga åsikter och diskussioner som förts inom 
IASB:s styrelse och som resulterat i revideringen IAS 1. Utomstående respondenter som 
exempelvis revisorer och andra användare av finansiella rapporter som har ett intresse för 
standarden har i IASB:s debattforum Basis for Conclusions fått framföra sina åsikter om 
ändringarna. Implementation guidance är en vägledande beskrivning av standarden där man 
genom exempel illustrerar hur man ska presentera exempelvis den nya resultatrapporteringen i 
IAS 1. Information om IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter har hämtats från den 
publicerade boken Internationell redovisningsstandard i Sverige – IAS/IFRS 2007 som är en 
svensk översättning av IASB:s standarder såsom det antagits av EU och har sammanställts till ett 
samlingsverk. Urval av denna information har gjorts på grundval av att materialet stämmer väl 
överens med ämnet eftersom vi ville inhämta material om normgivningsorganen FASB och IASB 
för att få förståelse för varför man har gjort en revidering i IAS 1. 
 
Det behandlas även inom det tredje delområdet en debatt kring den amerikanska standarden 
SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income och vi har valt att ha med denna eftersom den 
är lik med Statement of comprehensive income. Denna debatt har grundats på ett flertal artiklar 
från olika tidsskrifter såsom exempelvis Accounting and Economics, Accounting Education, 
Business Finance & Accounting och Social Science Research Network. Författarna härstammar 
främst från USA men vi har även med en författare som publicerar en artikel i en nya zeeländsk 
tidskrift. Vi hade som kriterium att finna artiklar som både argumenterar för och emot standarden 
SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income. Vi hade även som mål att få med en kvinnlig 
debattör i syfte att lyfta fram kvinnliga debattörer i ett ekonomiskt sammanhang. Detta grundas 
endast på eget personligt intresse vars syfte är att framhäva kvinnliga akademiker. Skribenten 
som vi fann heter Maria Keating och förespråkade standarden SFAS No. 130 Reporting 

Comprehensive income.  
 
Via Högskolan i Borås biblioteket har vi använt oss av funktionen ”samsök” som består av en 
mängd olika databaser vid ett och samma söktillfälle. Vi fick många träffar i databasen och för att 
välja bland dessa läste vi sammanfattningar på de artiklar som matchade med våra sökord. 
Därefter valde vi ut cirka 10 artiklar per delområde som vi läste översiktligt för att därefter välja 
ut de fåtal artiklar som gav oss bäst information. De sökord vi har använt oss av för hitta 
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vetenskapliga artiklar och litteratur är: Comprehensive income, Convergence project, Financial 

reporting, Harmonization och IAS 1. 

2.4.2 Val av respondenter 
 
Vi har valt att intervjua tre stycken olika respondenter i vår uppsats vid namn Jan Marton, Pär 
Falkman och Jan Hanner. De olika respondenterna arbetar som redovisningsspecialister på tre av 
Sveriges främsta revisionsbyråer; KPMG, Örhlings PricewaterhouseCoopers samt Ernst & 
Young. Dessa respondenter har valts utifrån deras yrke som redovisningsspecialister eftersom vi 
anser att de har kompetens till att representera majoriteten av redovisare. För vidare information 
om dessa respondenters yrke och bakgrund se uppsatsens empirikapitel. Redovisare och stora 
företag har generellt idag inte tillräckligt med kunskap och kännedom om comprehensive income. 
Ämnet som sådant finns ännu bara i teoretiskt material och kommer först träda i kraft 
räkenskapsåret som inleds efter den 1 januari år 2009 för att då tillämpas i praktiken. Därav 
valdes redovisningsspecialister som vi anser kan representera dagens redovisare. I Borås lyckades 
vi inte få tag på några redovisningsspecialister, vi blev därför rekommenderade dessa 
redovisningsspecialister av våra handledare. Respektive respondent är yrkesverksam i Göteborg 
och har olika erfarenheter och bakgrund. Vi tyckte att efter att ha kontaktat respektive respondent 
via telefon att dessa var positiva till vårt val av ämne och var trevligt inställda till en intervju med 
oss.  Vi bestämde oss för dessa respondenter främst på grundval av att alla var väl insatta inom 
redovisningsteori. De hade även kunskap om de två internationella normgivarna FASB:s och 
IASB:s synsätt samt kunskap om dess samarbetsprojekt, som vars syfte är en harmonisering inom 
redovisningsområdet. Våra respondenter tillför ett mer redovisningsteoretiskt perspektiv till 
uppsatsen som även kan åskådliggöras i vår problemformulering.  

2.4.3 Intervjuteknik 
 
Intervjuer har fått utgöra vårt empiriska material. Detta eftersom vi bäst anser att intervjuer i vår 
uppsats kan avspegla svenska redovisares syn på den nya Statement of comprehensive income. 
Varje intervju började med att vi introducerade vårt ämne och berättade allmänt om vårt 
uppsatsskrivande. Intervjuerna är baserade på semistrukturerade intervjuer6 och vid varje 
intervjutillfälle har vi använt tolv stycken i förväg formulerade frågor som sedan har diskuterats 
med respektive respondent. Vi har genom denna metod då givit respondenterna möjlighet till att 
ha en öppen dialog och en diskussion kring de teman som frågorna har behandlat. 
Ordningsföljden på frågorna har anpassats successivt efter respektive respondent för att intervjun 
inte ska förlora sitt problemfokus. Vi har bearbetat och analyserat vårt insamlade material 
kvalitativt då vi ingående har studerat och analyserat våra respondenters ställningstaganden. 
Detta för att undersöka de bakomliggande orsakerna till vårt forskningsproblem som varje 
respondent har förmedlat utifrån sitt perspektiv.  
 
Några dagar innan respektive intervjutillfälle skickade vi ut via mejl våra intervjufrågor till 
respektive respondent.  Det var först vid intervjutillfället med vår första respondent Jan Marton 
som vi fick reda på att han inte mottagit våra intervjufrågor och därför inte kunnat förbereda sig 
inför mötet med oss. Däremot bekräftade de andra respondenterna att de mottagit 

                                                 
6 Semistrukturerade intervjuer innebär att man genomför intervjun efter ett antal förutbestämda frågor (Christensen et 
al., 2001). 
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intervjufrågorna. Vi är därför medvetna om att Martons ställningstaganden hade kunnat se 
annorlunda ut om han fått möjligheten till att i förväg studera intervjufrågorna. Samtidigt anser vi 
att det finns en positiv aspekt till detta då det framkom mer spontana svar från respondenten, det 
vill säga de svar som Marton vid en första anblick tänkte på.  
 
Två av tre utvalda respondenter var väl förberedda inför mötet vilket vi anser inte har någon 
anknytning till om respondenterna fick ta del av våra intervjufrågor i förväg eller ej. En 
respondent som vi dock väljer att inte nämna vid namn var den person som inte var lika förberedd 
inför vårt möte, av vilken anledning vet vi inte. Stämningen var ändå trevlig vid detta 
intervjutillfälle, dock var respondenten något förvirrad i sitt ställningstagande om Statement of 

comprehensive income utan ville mer förespråka hela byrån åsikter.  Samtalen med de andra två 
respondenterna gav i större utsträckning sin egen syn och åsikter kring Statement of 

comprehensive income och dess problematik. Trots detta anser vi att det är viktigt att nämna att 
alla tre intervjuer tillförde mycket till vår empiriska studie och nästintill allt material kan 
användas som hjälp till att besvara uppsatsens frågeställning.  

2.4.4 Metod för analys av datainsamling 
 
Till varje intervju användes en diktafon för att ordagrant dokumentera samtalen med respektive 
respondent i syfte om att reducera risken för feltolkningar. Direkt efter varje genomförd intervju 
transkriberades materialet. Ju närmre man transkriberar det insamlade materialet desto lättare är 
det att minnas respondenternas kroppsspråk och sinnesstämning tyckte vi. Det transkriberade 
materialet blev ett elektroniskt dokument som vi sedan berörde på nytt igen först efter ett antal 
dagar. I samband med att det empiriska materialet fick vila fick vi själva tid att smälta 
intervjuerna och inte låtas bli påverkade av respektive respondents åsikter utan istället bilda oss 
en egen uppfattning.  
 
Intervjuerna har sammanställts tematiskt genom att kategorisera med rubriker, detta för att lättare 
följa en tydlig struktur om varje respondent. Vår avsikt är att avspegla respondenternas åsikter så 
ordagrant som det är möjligt för att skapa en trovärdighet gentemot våra läsare. Vi har endast 
presenterat det material som är av relevans för uppsatsens karaktär och som kan ge svar 
tillsammans med vår teoretiska referensram på vår frågeställning. 
 
Analysarbetet i uppsatsen har inneburit en stor kreativ process enligt vår mening. Det empiriska 
materialet har analyserats och till viss del styrts av vår teoretiska referensram i syfte om att 
kartlägga en mönsterbildning som finns i vårt insamlade material. Det innebär att vårt empiriska 
material utgör en mycket viktig del i vårt analysarbete.  Detta eftersom uppsatsen syftar till att 
besvara vad svenska redovisare anser att den nya Statement of comprehensive income kan tillföra 
för externa användare av finansiella rapporter.  

2.4.5 Källdiskussion 
 
När man använder sig av sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt granskande förhållningssätt 
för att kunna förlita sig på att informationen inte är snedvriden (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi 
har noggrant valt ut diverse användbar litteratur som vi anser är trovärdig och relevant för 
uppsatsen. Detta genom att använda erkända författare inom området samt att studera tillförlitliga 
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vetenskapliga artiklar med en hög dignitet från akademiska tidsskrifter vilka alla har genomgått 
en omfattande granskningsprocess. Då Statement of comprehensive income inte ännu har 
tillämpats i Sverige har vi varit tvungna att studera amerikansk litteratur för att ta reda på hur 
diskussioner förts kring detta ämne. Vi är dock medvetna om att de artiklar som debatterat 
standarden SFAS No.130 har sin egen subjektiva åsikt och vill påverka den enskilde läsaren. 
Genom att redogöra för positiv respektive negativ kritik om standarden SFAS No.130 visas en 
sammanställning kring de olika åsikter som förts.   

2.5 Giltighetsanspråk 
 
Det är viktigt att ha en användbar information så att informationen mäter det som är tänkt att 
mäta och att informationen är användbar för att kunna pröva frågeställningarna (Holme & 
Solvang, 1997). Validitet innebär giltighet och relevans. Giltigheten innebär att teorin 
överensstämmer med empirin och relevans har att göra med hur relevant det empiriska materialet 
är för det valda problemområdet (Andersen, 1998). Begreppet validitet skiljer mellan inre och 
yttre validitet. En inre validitet kan uppnås när ett mätinstrument som exempelvis ett antal 
interjuver mäter det som var avsätt att mäta. Det innebär att det råder en överensstämmelse 
mellan den teoretiska definitionen och dess mätningsprocedur. Yttre validitet däremot innebär att 
en överensstämmelse på den valda indikatorn, det vill säga exempelvis svaren på en enkät och det 
samband eller problem som man avsett att söka efter stämmer överens (Lundahl & Skärvad, 
1999). Vi har försökt att eftersträva en godtagbar validitet i vår uppsats. Detta för att vi är 
medvetna om att det inte råder en fullkomlig överrensstämmelse mellan den teoretiska 
referensramen och vårt empiriska material. Relevansen i uppsatsen anser vi vara god eftersom 
respektive respondent som utgjort vår empiriska studie har stor redovisningsteoretisk kunskap 
och arbetslivserfarenhet inom koncernredovisning.   
 
Reliabiliteten har att göra med det insamlade materialet och bearbetningens tillförlitlighet. Att 
uppnå en reliabilitet det vill säga en tillförlitlighet är en förutsättning för validitet. För att uppnå 
en hög reliabilitet måste upprepade mätningar ge samma resultat (Johanessen & Tufte, 2002). Vi 
har försökt att uppnå en godtagbar reliabilitet. Vi har eftersträvat att informationen i den 
teoretiska referensramen samt de individuella mötena med varje respondent ska få en hög 
tillförlitlighet eftersom vi har bearbetat allt insamlat materialet på ett noggrant sätt. Vi har dock 
reflekterat över att reliabiliteten i vår uppsats brister då vi inte kan garantera att upprepade 
mätningar kommer att ge samma resultat. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör för tidigare forskning samt publicerade litteraturer som vår studie baseras på. I 

följande kapitel kommer vi att behandla redovisningstraditioner som utgör bakgrunden till 

dagens internationella normgivningsorgan FASB och IASB samt resultatberäkning för att visa 

hur man teoretiskt kan se på olika resultatmått. De båda normgivningsorganen FASB och IASB 

kommer behandlas utförligt samt en redogörelse för dess ramverk. Kapitlet tar även upp 

information om harmonisering och konvergensprojektet mellan FASB och IASB för att skapa en 

förståelse kring bakgrunden till forskningsproblemet. Vidare ligger fokus i uppsatsen på den nya 

Statement of comprehensive income samt de diskussioner och den tidigare forskning som förts 

kring denna. Detta för att sedan kunna jämföra med svenska redovisares åsikter om vad den nya 

resultatrapporteringen kan tillföra för externa användare av finansiella rapporter.  

3.1 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 
 
Inom internationell redovisningspraxis har det utvecklats två tydliga redovisningstraditioner. Den 
ena redovisningstraditionen benämns den kontinentala traditionen och omfattar de västeuropeiska 
länderna samt Japan. Dock med undantag för Storbritannien, Irland och Holland som tillhör den 
anglosaxiska traditionen där USA har det största inflytandet. Skillnaden mellan dessa traditioner 
grundar sig på olika civilrättsliga traditioner. Den kontinentala civilrättsliga traditionen 
härstammar från romersk rätt och bygger på nedskrivna lagar, det vill säga den är legalistisk. 
Exempelvis har redovisningen i stor utsträckning reglerats i bolagsrätten och även blivit mycket 
påverkad av skattelagstiftningen under 1990-talet (Smith, 2006). Redovisningsregler och 
skattesystemet har alltså i länder som tillhör den kontinentala redovisningstraditionen ofta varit 
nära sammankopplade. Inom den kontinentala redovisningstraditionen har det ofta förekommit ett 
nära samspel mellan regering och stora betydelsefulla aktörer på marknaden. Detta har varit av 
relevans och en nödvändighet för att nedskrivna lagar och civilrättsliga evolutionära mekanismer 
ska kunna förlita sig på att politiker behärskar en kunskap om nutida kommersiella affärer (Ball, 
1995).  
 
Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen omfattar en större grupp av länder och har sitt 
ursprung från medeltida traditioner i England och Skottland. Denna redovisningstradition var 
exporterad till ett flertal brittiska kolonier men även till USA samt andra länder med en tidig 
konstruktion av multinationella företag (Ball, 1995).  Till skillnad från den kontinentala 
traditionen har denna tradition baserats på sedvanerätt med komplettering från precedensfall, så 
kallad ”case law” i domstolar. Detta innebär att den anglosaxiska traditionen i mycket liten 
utsträckning är byggt kring nedskrivna lagar utan har istället utvecklats genom 
redovisningsprofessionen i de anglosaxiska länderna (Smith, 2006). Länder i den anglosaxiska 
redovisningstraditionen har ofta kallats för civilrättsliga länder. Detta för att lagar grundas på 
verkliga rättsfall och har präglat redovisningen av allmänt accepterade seder och traditioner (Ball, 
1995). En betydande orsak till de stora skillnaderna mellan de båda traditionerna grundar sig på 
ägarstrukturens utveckling.  I den kontinentala redovisningstraditionen är det ett vanligt 
förekommande att stat, banker och familjeintressen har ett stort och betydande ägarinflytande i 
företagen. I den anglosaxiska traditionen däremot har marknaden länge dominerats av många fler 
större företag med en större ägarspridning (Smith, 2006). 
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Redovisningstraditionerna har medfört olika syn och uppfattning på vad som innebär ”sann” och 
”ärlig” redovisning. I de kontinentaleuropeiska länderna är en sann redovisning en redovisning 
som överrensstämmer med den skrivna lagen. Medan i de anglosaxiska länderna uppfattas en 
sann redovisning en redovisning som ger en rättvisande bild av verkligheten. I USA har 
redovisningsprofessioner utvecklat egna regler så kallad ”Generally Accepted Accounting 
Principles” (GAAP) som anses vara ”true and fair”, det vill säga att de ger en rättvisande bild av 
verkligheten (Smith, 2006). 

3.1.1 Faktorer som orsakar internationella skillnader  
 
Det råder inom redovisningen internationella skillnader mellan länder. Redovisningen påverkas 
ofta av sin omgivning inkluderat den kultur som härstammar från det egna hemlandet. En kultur 
innefattar en mängd samhällsvärderingar som förses med institutionella former och praxis. Ett 
lands kultur påverkar varje människa om hur denne vill ha sitt samhälle organiserat och hur man 
integrerar med dess understrukturer. Det finns även andra faktorer som har en direkt inverkan på 
redovisningen och dess miljö som exempelvis rättsystem, företagsfinansiering samt skattesystem. 
Dessa faktorer har en viss växelverkan på kulturen på ett komplext sätt vilket i sin tur kan 
påverka redovisningsprofessionen i olika länder och därmed utformningen av finansiella 
rapporter (Nobes & Parker, 2002).   
 
En annan faktor som kan utgöra internationella skillnader mellan länder är hur den finansiella 
ägarstrukturen ser ut och denna påverkar hur ett företag är finansierat. I ett flertal europeiska 
länder exempelvis i Frankrike, Tyskland och Italien är det viktigt för mindre familjeföretag att 
förse sin verksamhet i form av kapital från kreditgivare som banker. Det finns en större utbredd 
ägarstruktur med mer börsnoterade bolag i både USA och Storbritannien än vad det finns i den 
kontinentaleuropeiska delen av världen. Dock har det blivit alltmer vanligt att stora aktieandelar i 
länder som USA och Storbritannien ägs av institutionella investerare snarare än av individuella 
aktieägare (Nobes & Parker, 2002).  
 
I de länder där företag har en mer utbredd ägarstruktur i form av privat aktieägande så har detta 
ägande inte samma kontroll i företaget som ett institutionellt aktieägande har. Institutionella 
investerare äger större andel aktier och är på så sätt bättre organiserade än privata aktieägare. I 
många kontinentaleuropeiska länder läggs det mindre vikt på utomstående aktieägare, vilket 
innebär att den externa finansiella rapporten har en intention att istället skydda fordringsägare och 
skatteuppbördsmän. Därmed anses många företag i dessa länder kunna uppnå tillförlitlighet, 
likformighet och stabilitet i sin redovisning. Det har även visat sig att fordringsägare utgör en stor 
betydelse för företagen eftersom de medför ofta en aktsam och en mer traditionell redovisning. 
En anledning till detta kan vara att fordringsägare visar ett stort intresse. Detta oavsett om det går 
bra eller dåligt för företaget så finns det alltid en säkerhet som gör att fordringsägarna får tillbaks 
det lånade kapitalet. Aktieägare däremot är mer intresserade av att spekulera i framtida 
avkastningsmöjligheter och att företaget ska generera en så stor vinst som möjligt (ibid). 
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3.2 Resultatberäkning 
 
En utgångspunkt inom externredovisningen är att redovisa ett resultat för en given period i 
förfluten tid. Resultat definieras som intäkter (producerade produkter) minus kostnader 
(förbrukade produktionsresurser). Hicks klassiska teori bygger på en annan definition av 
resultatbegreppet som innebär att man tar hänsyn till framtida förväntningar i ett företag. 
Resultatbegreppet skulle vid beaktning av framtida förväntningar ge en annan definition där man 
då istället ser till skillnaden i ekonomiskt tillstånd vid periodens början och slut. Detta är dock ett 
mycket osäkert resultatbegrepp i praktiken (Gröjer, 2002). Ett resultat kan associeras med såväl 
ett positivt som negativt resultat, medan begreppet vinst associeras med ett positivt resultat 
(Smith, 1997). Ett resultat ger uttryck för hur värdefull det vill säga vilken förbättring eller 
försämring verksamheten haft för företagets ägare under en given period (Jönsson-Lundmark, 
1981).  
 
Enligt nationalekonomen Fishers klassiska teori kan man utifrån tre stycken resultatbegrepp 
definiera tre stycken olika redovisningsformer. Upplevelseresultat, reellt resultat och monetärt 
resultat är enligt Fisher de tre grundläggande resultatmåtten. Fisher förklarar i sin teori att 
människan befinner sig i tre olika världar; den inre, yttre och i en modellvärld. De olika 
resultatmåtten är kopplat till olika världar. Upplevelseresultatet tillhör den inre världen där vi 
ständigt påverkas med diverse sinnesintryck från den yttre världen. Det reella resultatet innebär 
påtagliga händelser som är kopplat till den yttre världen. I modellvärlden finns monetära enheter 
som är ekonomiskt mätbara (Gröjer, 2002).  

 
 
Figur 1 - Tre resultatvärldar  
Källa: Gröjer (2002) 
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De ovanstående resultatbegreppen ger uttryck för tre olika redovisningsformer:  
 

• Upplevelseredovisning: innebär en redovisning som baseras på människans sinnesintryck 
av ett företags verksamhet.  

 
• Reell redovisning: innebär att redovisningen grundas på påtagliga aktiviteter och 

händelser i en verksamhet under en given period.  
 

• Ekonomisk redovisning: innebär en redovisning som baseras på monetära effekter det vill 
säga betalningsströmmar både in och ut ur en verksamhet (ibid). 

3.3 FASB 
 
Sedan år 1973 har det amerikanska normgivningsorganet Financial Accounting Standards Board 
(FASB) utarbetat och etablerat standarder för finansiell redovisning och rapportering i USA. 
Innan nuvarande FASB verkade tidigare Committee of Accounting Procedure (CAP) år 1938-
1959 och Accounting Principles Board (APB) år 1959-1973. Dessa var kommittéer inom 
revisorsorganisationen American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). FASB är en 
fristående organisation inom den privata sektorn som representeras av en mängd olika 
intressegrupper som bland annat revisorer. FASB har blivit officiellt erkänd som en behörig 
myndighet av SEC och AICPA för att etablera standarder inom redovisningsområdet. SEC står 
för Securities and Exchange Commission och är en federal övervakningsmyndighet på den 
amerikanska värdepappersmarknaden. Syftet med FASB är att upprätta och att utveckla generellt 
accepterade redovisningsregler och dessa standarder styr förberedelserna av all finansiell 
rapportering. Att etablera nya standarder är enligt FASB en nödvändighet för att skapa en god 
funktion inom ekonomin. Intressenter där främst revisorer, kreditgivare och investerare behöver 
förlita sig på en trovärdig, transparent och jämförbar finansiell information (FASB, 2008a). 
 
FASB utfärdar Statements of Financial Accounting Standards (SFAS), Statements of Financial 
Accounting Concepts och Interpretations. Statements of Standards handlar om att upprätta nya 
standarder eller att göra ändringar i tidigare standarder. Concepts Statements innebär etablerade 
redovisningskoncept som används för vägledning vid utvecklandet av nya standarder. 
Interpretation innebär att tolka existerande standarder för att tydligare förklara innebörden av 
standarder och hur tillämpning bör ske av dessa (Nobes & Parker, 2002).  

3.3.1 FASB conceptual framework 
 
FASB definierar det amerikanska ramverket enligt följande: ”The conceptual framework is a 

coherent system of interrelated objectives and fundamentals that prescribes the nature, function 

and limitations of financial reporting” (FASB, 2008b). 
 
Ramverket ska innebära en strukturerad teori om redovisning det vill säga hur redovisningen bör 
se ut och redogöra för normgivningens grundtankar, inte vara en beskrivande teori om hur 
redovisningen är. Ramverket ska redogöra för mål och syfte med den finansiella redovisningen 
och rapporteringen. Vidare ska även ramverket klargöra för de kvalitativa egenskaper vilket gör 
redovisningen användbar samt att identifiera och uppfylla kriterierna för vad som definierar 
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tillgång och skuld respektive intäkter och kostnader (FASB, 2008b). FASB:s utveckling av ett 
ramverk har resulterat i sju stycken olika Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC). 
Föreställningsramen består av sju stycken olika Statements. Ramverket utgör grunden för 
normgivningen och är en hjälp vid utformning av nya standarder alternativt revidering av äldre 
standarder. Ramverket kan även användas vid tolkning av normer som en vägledning för hur de 
ska appliceras (FASB, 2008a). 
 
SFAC No. 1 ”Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises” grundades år 1978 
och utgör grunden till upprättandet av vad som kom att bli FASB.s föreställningsram. Här 
presenteras målen och syftet med redovisningen (FASB, 2008b). Redovisningens syfte är bland 
annat att ge information om företaget som är av väsentlighet för investerare och kreditgivare 
(Riah- Belkaoui, 2004).  
 
SFAC No. 6 ”Elements of Financial Statements” anger kriterierna för vad som uppfyller 
definitionerna på huvudgrupperna inom redovisning såsom tillgång, skuld, eget kapital, 
investeringar av ägarna, utdelning till ägarna, comprehensive income, intäkt, kostnad, vinst och 
förlust (FASB, 2008b). Comprehensive income är förändringen i eget kapital för ett företag under 
en given period som är orsakat av transaktioner eller andra händelser och omständigheter där 
ägarna inte är inblandade. Det inkluderar alltså alla förändringar i eget kapital under en period 
förutom de som är resultatet av investeringar från ägarna eller utdelning till ägarna (Riah- 
Belkaoui, 2004).  

3.4 IASB 
 
International Accounting standards Board (IASB) är ett internationellt normgivningsorgan med 
sitt högkvarter i London. Föregångare till IASB är International Accounting Standards 
Committee (IASC) men vid en omorganisation år 2001 bytte organisationen namn till IASB. 
Normgivningsorganet är en privat organisation med 14 ledamöter från nio länder främst från de 
anglosaxiska länderna men även från Tyskland, Frankrike och Japan. IASB arbetar med att 
upprätta och att publicera utkast och standarder. De standarder som ges ut av IASB benämns 
IFRS. Vid publicering av en standard, utkast eller en International Financial Reporting 
Interpretaions Committee (IFRIC) som är tolkningar av standarder, krävs ett godkännande från 
minst åtta stycken ledamöter. Organisationen engagerar sig och arbetar med att förbättra och 
harmonisera världens redovisning. Det krävs en transparent och jämförbar redovisning för att 
uppnå en god kvalité med i de finansiella rapporterna (IASB, 2008a).  

3.4.1 IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter  
 
IASB:s föreställningsram är avsedd för kunniga externa användare och behandlar begrepp och 
grundprinciper vid utformandet av finansiella rapporter. Föreställningsramen omfattar de 
finansiella rapporternas syfte, kvalitativa egenskaper, definitioner och kriterier för värdering samt 
kapitalbegrepp och begrepp för bibehållet kapital. Syftet med finansiella rapporter är att 
tillhandahålla information om företagens finansiella ställning och resultat samt redogöra för 
förändringar i den ekonomiska ställningen. De finansiella rapporternas innehåll ska utgöra 
användbar information vid användarnas beslut i ekonomiska frågor (IFRS/IAS, 2007). Det är 
FASB:s ramverk som ligger till grund för IASB:s föreställningsram. Dock är denna 
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föreställningsram inte lika omfattande som den amerikanska men bygger på en liknande struktur 
(Sundgren & Nilsson, 2007). 
 
Syftet med IASB:s föreställningsram citeras enligt följande: 
 

a) vägleda IASCs styrelse i arbetet med att utforma framtida internationella 
redovisningsstandarder (IAS) och i arbetet med att omarbeta dessa, 

b) vägleda IASCs styrelse i arbetet med att främja utvecklingen mot en harmonisering av 

redovisningsreglering, standarder och metoder för att presentera finansiell information. 

Dokumentet tillhandahåller en grund som gör det möjligt att minska antalet alternativa 

redovisningsprinciper som tillåts i IAS,  

c) vägleda normgivare i arbetet med att utforma nationella redovisningsstandarder,  

d) vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa IAS och hantera frågor som 

ännu inte behandlats i någon IAS, 

e) vägleda revisorer då de skall bedöma om de finansiella rapporterna är upprättade i 

enlighet med IAS, 

f) vägleda användare vid tolkning av information i finansiella rapporter som upprätta i 

enlighet med IAS samt att 

g) ge dem som är intresserade av IASCs arbete kunskap om tankegången bakom innehållet i 

IAS (IFRS/IAS, 2007). 

3.5 Internationell harmonisering 
 
Harmonisering är ett vanligt förekommande begrepp inom redovisningen. Harmonisering 
används främst inom EG-rätten där ordet definieras enligt följande: ”Nationella regler inom 

medlemsländerna närmar sig varandra” (Nationalencyklopedin, 2008-04-10). Detta kan 
antingen ske genom att de nationella reglerna avskaffas eller att vissa av dem bibehålls men med 
ett gemensamt regelverk (Nationalencyklopedin, 2008-04-10). 
 
Det är viktigt att klargöra vad som särskiljer det två begreppen standardisering och harmonisering 
så att dessa inte förväxlas i internationell redovisningskontext. Standardisering innebär att alla 
länder har uniforma standarder utan någon nationell tolkningsmöjlighet och som i uppsatsen 
vidare benämns fullständig harmonisering. En harmonisering däremot innebär en förhoppning 
om att alla länder ska tillämpa samma redovisningsstandarder, dock finns det en nationell 
tolkningsmöjlighet men där ett önskvärt alternativ anges. Harmonisering är en process i syfte om 
att uppnå ett harmoniserat tillstånd. En fullständig harmonisering är också en process men som 
syftar till att nå konformitet. Dock är harmonisering ett mer realistiskt uppnåbart tillstånd än 
standardisering (Canibaro & Mora, 2000).  
 
En harmonisering ska resultera i ett fritt cirkulerande flöde av jämförbar finansiell 
redovisningsinformation (ibid). Redan under 1960-talet gjordes försök till harmonisering inom 
den Europeiska Unionen främst genom förhandling om det fjärde bolagsrättsliga direktivet för 
redovisning. Trots att finansiella rapporter har visat ett ökat intresse hos internationella 
intressenter har det visat sig vara svårt att åstadkomma en harmonisering inom redovisning 
(Artsberg, 2005).  
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Figur 2 - Ett harmoniseringskoncept 
Källa: Canibaro & Mora (2000) 
 
Det finns två stycken utmärkande nivåer av harmonisering; lagreglerad harmonisering (de jure) 
och faktisk harmonisering (de facto). En lagreglerad harmonisering innebär en harmonisering av 
länders regelverk vilket syftar till att öka jämförbarheten inom redovisningen och då med hjälp av 
uniforma regler. En lagreglerad internationell harmonisering är svår att uppnå inom affärsvärlden 
på grund av att det råder kulturella, juridiska, politiska och ekonomiska skillnader mellan länder. 
Faktisk harmonisering innebär att öka jämförbarheten internationellt i den faktiska redovisningen 
i praktiken. Vanligtvis leder lagreglerad harmonisering till en faktisk harmonisering men behöver 
inte nödvändigtvis alltid göra det. Lagreglerad harmonisering kan motverkas genom att företag 
tillåts tillämpa valalternativ i redovisningsstandarderna. En faktisk harmonisering kan uppnås 
utan en lagreglerad harmonisering vilket då kallas spontan harmonisering. Båda nivåer av 
harmonisering, det vill säga både lagreglerad och faktisk harmonisering syftar till att koordinera 
graden av upplysningskrav och mätkriterier. Faktisk harmonisering av mätkriterier handlar om att 
öka graden av jämförbarhet mellan företagets finansiella rapporter bland alla länder. Detta 
innebär att företag som verkar inom samma förhållanden ska tillämpa samma redovisningsregler 
(Canibaro & Mora, 2000).  

3.5.1 Möjligheter och hinder för harmonisering 
 
Enligt Nobes & Parker (2002) gynnar internationell harmonisering företag på den globala 
kapitalmarknaden. Det underlättar att företag kan överföra redovisningsinformation länder 
emellan. En annan fördel är att kostnader minskas, dels vid analys av olika länders finansiella 
rapporter och dels vid användning av olika redovisningssystem i olika länder (Blake et al.,1998). 
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Påtryckningar från intressenter som använder sig av finansiella rapporter är en anledning till att 
åstadkomma en internationell harmonisering. Politik och ekonomi är två faktorer som har stor 
inverkan i harmoniseringsprocessen. Kapitalmarknaden har ett stort inflytande på redovisningen 
som mycket har att göra med den ökade globaliseringen. Externa intressenter på 
kapitalmarknaden använder finansiell information i stor utsträckning. Den stora variationen av 
kapitalmarknadens användare skapar ett grundläggande krav på en jämförbar 
redovisningsinformation. Även politik är en stor och påverkande faktor där skapandet av nya 
redovisningsstandarder är en politisk process. Vissa människor har uppfattningen om att det är 
nödvändigt med ett gemensamt regelverk, vilket är en stor utmaning för internationell 
normgivning (Van Hulle, 1993). Ball (1995) anser att en fullständig harmonisering av 
redovisningsregler inte är något att sträva efter. Han menar att processen inom 
redovisningsregleringen skulle bli ännu mer byråkratisk vid en total harmonisering av 
redovisningsregler vilket skulle motverka drivkraften för innovationer (Ball, 1995). 
 
Redovisningsstandarder skiljer sig i hög utsträckning mellan olika länder. Enligt Nobes & Parker 
(2002) är det intressant att studera hur stolta människor är över deras redovisningssystem. Det 
finns många användare som inte har någon förståelse för andra länders redovisningsregler men 
som fortfarande tror att deras egna redovisningsregler är dem bästa. Det råder en ovilja till att 
vilja kompromissa vid en förändring mot gemensamma redovisningsregler. Denna nationalism 
kan därför utgöra ett hinder för en fullständig harmonisering. Stora intressenter som investerare 
och finansanalytiker behöver sätta sig in i och skapa en förståelse för utländska företags 
finansiella rapporter.  Det handlar om att kunna förlita sig på andra länders finansiella rapporter 
och att skapa förtroende för revisorsrollen. Detta görs genom att finansiella rapporter är 
trovärdiga och jämförbara. Ett grundläggande hinder för harmonisering är för närvarande de stora 
skillnaderna mellan redovisningspraxis i olika länder. Det finns länder som har brist på ett starkt 
professionellt normgivningsorgan. Alternativet till att ha ett nationellt normgivningsorgan är att 
istället ha ett internationellt övervakningsorgan. Den Europeiska Unionen gör ett försökt till att 
agera som en internationell övervakare för redovisningen i Europa (Nobes & Parker, 2002).  
 
Harmoniseringen berör även internationella revisionsbyråer. Detta för att en harmonisering delvis 
kan skapa goda fördelar för deras stora klienter genom att åstadkomma en utökad internationell 
jämförbarhet. Om redovisning skulle bli mer jämförbar och tillförlitlig skulle kostnaden vid 
finansiering minska genom att risken minskas för investerarna (ibid). 
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3.6 Konvergensprojektet 
 
IASB driver tillsammans med FASB ett samarbetsprojekt som benämns konvergensprojektet. I 
september 2002 undertecknades ”The Norwalk Agreement” som är det dokument som ligger till 
grund för konvergensprojektet mellan IASB och FASB. I dokumentet medgav de båda parterna 
ett erkännande till utveckling av en förenlig global redovisningsstandard för den finansiella 
rapporteringen. De utlovade att göra sitt bästa för att uppnå att redan existerade normer blir 
jämförbara och att tillsammans i framtiden utveckla nya gemensamma normer som når en hög 
kvalitet. Syftet med samarbetsprojektet är att konvergera de två ramverken till ett gemensamt, 
beakta förändringar i omgivningen som uppkommit efter föregående utgivning, samt rätta till 
tidigare misstag (FASB, 2008c). 
 
Harmoniseringen mellan IFRS och de amerikanska redovisningsstandarderna är indelade i 
projekt för konvergens på kort sikt respektive i övriga konvergensprojekt. De olika projekten 
delas in i olika faser, områden och tidpunkter. Projekten på kort sikt syftar till att eliminera 
skillnader i redan existerande och likartade standarder. Medan övriga konvergensprojekt är 
projekt på längre sikt och syftar till att utveckla nya gemensamma standarder. I vissa fall utgör 
IFRS och i andra fall FASB:s regler utgångspunkt för de nya standarderna beroende på vilken 
som ger högt kvalitet. Inom ramen för övriga konvergensprojektet behandlas IAS 1, Utformning 
av finansiella rapporter. Där det handlar om ett nytt sätt att rapportera ett företags resultat, 
Statement of comprehensive income (FASB, 2008c). 

3.7 IAS 1 - Utformning av finansiella rapporter  
 
Standarden IAS 1, Utformning av finansiella rapporter behandlar grunden för hur finansiella 
rapporter ska utformas. Syftet med standarden är att säkerhetsställa en jämförbarhet för ett 
företags finansiella rapporter. Denna standard innehåller övergripande krav avseende hur 
finansiella rapporter ska utformas. Även riktlinjer för vilken struktur och vilka minimikrav den 
finansiella rapporten ska uppnå. Viktigt att nämna är att denna standard inte behandlar 
redovisning av, värdering av och upplysning om specifika händelser och transaktioner (IAS 1, 
2007). 
 
En fullständig finansiell rapport utgörs av en balansräkning, en resultaträkning, en redogörelse 
för förändringar i eget kapital, en kassaflödesanalys och noter som består av en sammanfattning 
av betydande redovisningsprinciper och andra förklarande noter (ibid). 

3.8 Statement of comprehensive income 
 
Räkenskapsåret som inleds efter den första januari år 2009 innebär en revidering av standarden 
IAS 1, Utformning av finansiella rapporter. Då kommer det att införas ett nytt sätt att rapportera 
ett företags resultat, Statement of comprehensive income. Därmed kommer resultaträkningens 
utseende att förändras. Förändringen av IAS 1 är avslutningen på den första fasen i IASB:s 
initiativ att tillsammans med FASB se över och harmonisera sättet att presentera finansiella 
rapporter. Ändringen av IAS 1 ligger i linje med den amerikanska standarden SFAS No 130. 
Reporting Comprehensive income (IAS 1, 2007). 
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Comprehensive income kan förklaras som förändringen i eget kapital för ett företag under en 
given period som är orsakat av transaktioner eller andra händelser och omständigheter där 
ägartransaktioner inte är inblandade. Comprehensive income inkluderar uttryckligen alla 
förändringar i eget kapital under en period förutom resultatet av investeringar från ägarna eller 
utdelning till ägarna. Det finns ingen svensk motsvarighet till uttrycket comprehensive income 
därför används det amerikanska uttrycket (ibid). 
 
Den nya ändringen kräver att alla transaktioner och händelser som avser innehavare av andelar 
som agerat i sin egenskap av innehavare av andelar, det vill säga ägarförändringar ska separeras 
och vara åtskilt från alla icke-ägarförändringar i förändring i eget kapital. Tidigare har den del av 
den finansiella rapporten som behandlar förändring i eget kapital kunnat framgå på två sätt. 
Första alternativet är att företaget redogör för samtliga förändringar i eget kapital. Det andra 
alternativet innebär att endast förändringar i eget kapital som har med verksamheten att göra 
framkommer i förändring i eget kapital vilket medför att alla ägartransaktioner redovisas i 
noterna. Från och med det första räkenskapsåret som inleds första januari år 2009 kommer det 
inte längre att vara tillåtet för ett företag att presentera och redogöra icke-ägarförändringar i 
förändring i eget kapital. Istället krävs det att företaget ska presentera dessa icke-
ägarförändringar i antingen:  
 

a) en utökad enskild resultaträkning, en så kallad Statement of comprehensive income, eller 
 

b) i två resultaträkningar, det vill säga en traditionell resultaträkning och en resultaträkning 
enligt Statement of comprehensive income (ibid). 

 
Ett företag kommer vid införandet av Statement of comprehensive income att ha valmöjlighet att 
välja vilket format det vill tillämpa, det vill säga att antingen presentera i en utökad 
resultaträkning eller enligt två separata dokument. Dock kommer alla transaktioner med ägarna 
vara kvar i förändring i eget kapital. Fortsättningsvis måste företaget tillämpa det valda 
alternativet. Syftet med en ny resultatrapportering är att göra det möjligt för ett företag att 
presentera den finansiella informationen tydligare. Vidare ska intressenter som läser finansiella 
rapporter lättare kunna analysera förändringar i ett företags eget kapital som beror på 
transaktioner med ägarna och som är åtskilda från icke-ägarförändirngar i det egna kapitalet 
(ibid). 
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3.8.1 Other comprehensive income 
 
Comprehensive income omfattar årets resultat och icke-ägarförändringar i ett företag. Dessa icke-
ägarförändringarna benämns other comprehensive income och består av fem stycken 
delkomponenter. Dock tillkommer två komponenter som är av väsentlighet vid summering av 
other comprehensive income för året efter skatt. Följande komponenter utgör other 

comprehensive income: 
 

1. Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter (IAS 21, Effekterna av 
ändrade valutakurser) 

 
2.  Vinster och förluster vid omvärdering av finansiella tillgångar som innehas för handel 

(IAS 39, Finansiella instrument: redovisning och värdering) 
 

3. Den effektiva delen av vinster och förluster på kassaflödessäkringar (IAS 39, Finansiella 
instrument: redovisning och värdering) 

 
4. Omvärderingsdifferenser av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 

(IAS 16, Materiella anläggningstillgångar och IAS 38, Immateriella tillgångar) 
 

5. Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner (IAS 19, 
Ersättningar till anställda) 

 
6. Del av dotterbolags other comprehensive income 

 
7. Inkomstskatt relaterad till komponenter i other comprehensive income 

 

Ovanstående komponenter förs direkt över eget kapital och utövar alltså ingen påverkan på 
resultatet. Årets resultat och other comprehensive income utgör tillsammans och uppfyller 
benämningen för Statement of comprehensive income (IAS 1, 2007). 
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3.8.2 Illustration av ny resultatrapportering 

Statement of comprehensive income     
  20X7 20X6 
     
Intäkter 445 767 396 400 
     
Kostnader   -284 100 -268 400 
     
Resultat före skatt 161 667 128 000 
     
Skatt -40 417 -32 000 
     
Avvecklad verksamhet  -30 500 
     
ÅRETS RESULTAT 121 250 65 500 
     
Other comprehensive income:    
Omräkningsdifferenser vid 
utlandsverksamheter  5 334 10 667 
Finansiella tillgångar som innehas för 
handel  -24 000 26 667 
Kassaflödessäkringar -667 -4 000 
Omvärderingsdifferenser av tillgångar  933 3 367 
Aktuariella vinster och förluster på 
förmånsbestämda pensionsplaner  -667 1 333 
Del av dotterbolags other comprehensive 
income 400 -700 
Inkomstskatt relaterad till komponenter i 
other comprehensive income 4 667 -9 334 
     
Other comprehensive income för året 
efter skatt -14 000 28 000 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
FÖR ÅRET 107 250 93 500 

 
 
Figur 3 - Statement of comprehensive income 
Källa: IASB – IAS 1Presentation of Financial Statements: Implementation guidance (2007) 
 
Det första alternativet som ett företag kan tillämpa är enligt figuren ovan som illustrerar 
presentationen av comprehensive income i ”en” resultatrapportering. Figuren innehåller en 
kombinerad rapport som innefattar dels den traditionella resultaträkningen och dels de 
komponenter som utgör other comprehensive income. Dessa komponenter redovisades tidigare i 
förändring i eget kapital. Detta nya sätt innebär en mer omfattande resultaträkning med fler 
deltotaler. Viktigt att nämna är att årets resultat inte förändras trots en utökad resultaträkning. 
Årets resultat används fortfarande primärt vid beräkning av resultat per aktie (IAS 1, 2007). 
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Statement of comprehensive income     
  20X7 20X6 
     
Intäkter 445 767 396 400 
     
Kostnader -284 100 -268 400 
     
Resultat före skatt 161 667 128 000 
     
Skatt -40 417 -32 000 
     
Avvecklad verksamhet  -30 500 
     
ÅRETS RESULTAT 121 250 65 500 

 
 20X7 20X6 
   
ÅRETS RESULTAT 121 250 65 500 
     
Other comprehensive income:    
Omräkningsdifferenser vid 
utlandsverksamheter  5 334 10 667 
Finansiella tillgångar som innehas för 
handel  -24 000 26 667 
Kassaflödessäkringar -667 -4 000 
Omvärderingsdifferenser av tillgångar  933 3 367 
Aktuariella vinster och förluster på 
förmånsbestämda pensionsplaner -667 1 333 
Del av dotterbolags other comprehensive 
income 400 -700 
Inkomstskatt relaterat till komponenter i 
other comprehensive income 4 667 -9 334 
   
Other comprehensive income för året 
efter skatt -14 000 28 000 
   
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
FÖR ÅRET 107 250 93 500 

 
Figur 4 - Income statement & Statement of comprehensive income 
Källa: IASB – IAS 1Presentation of Financial Statements: Implementation guidance (2007) 
 
Figur 4 visar det andra alternativet till en resultatrapportering, där comprehensive income 
redovisas i en egen rapport. Först presenteras den ordinarie resultaträkningen i ett eget dokument. 
Därefter redovisas deltotalen årets resultat tillsammans med other comprehensive income i en 
separat rapport (IAS 1, 2007). 
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3.9 SFAS No.130 Reporting Comprehensive income 
 
FASB grundade standarden SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income år 1997 som trädde 
i kraft räkenskapsåret närmast efter den 15 december år 1997. Comprehensive income består av 
årets resultat och other comprehensive income. Det finns enligt den amerikanska standarden 
SFAS No. 130 tre stycken valmöjligheter för ett företag vid presentation av comprehensive 

income. Första alternativet är att resultatrapporteringen innehåller en kombinerad rapport som 
innefattar dels den traditionella resultaträkningen och dels de komponenter som utgör other 
comprehensive income. Andra alternativet är att comprehensive income redovisas i en egen 
rapport. Först presenteras den ordinarie resultaträkningen i ett eget dokument. Därefter redovisas 
deltotalen årets resultat tillsammans med other comprehensive income i en separat rapport. Det 
tredje alternativet är att comprehensive income ska presenteras i en egen rapport i ett dokument 
som kallas förändringar i aktieägarnas eget kapital. Det första och andra alternativet är i likhet 
med IASB:s Statement of comprehensive income, dock ej det tredje alternativet. Enligt den 
amerikanska standarden består komponeterna i other comprehensive income av tre stycken 
delkomponeter. Other comprehensive income inkluderar komponenter som behandlar 
förändringar vid omvandling av utländsk valuta, justering av pensionsskulder samt orealiserade 
vinster och förluster avseende avyttringsbara värdepapper (AICPA, 2008).  

3.9.1 Debatt kring SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income 
 
SFAS No.130 Reporting Comprehensive income har grundats på en lång och omfattande debatt 
inom redovisningsprofessionen de senaste decennierna. Diskussionen handlar om hur man ska 
betrakta ett företags resultat och vad som ger en mest rättvisande bild. The all-inclusive concept

7 
är ett sätt att betrakta ett företags resultat på. Detta synsätt innebär att man inkluderar alla 
företagets transaktioner oavsett om transaktionerna är realiserade eller orealiserade. Vidare är 
detta synsätt i överrensstämmelse med kongruensprincipen8 Dess motsats är The current 

operating performance concept som är ett ytterligare alternativ att betrakta ett företags resultat 
på. I detta resultat ska orealiserade vinster och förluster exkluderas från resultatet. Standarden 
SFAS No. 130 bygger på The all-inclusive conept där standarden publicerades av FASB för att 
begära att koncernföretag tydligt ska rapportera comprehensive income i den finansiella rapporten 
(Dhaliwal, Subramabyam & Trezevant, 1999). Stor debatt har förekommit kring den amerikanska 
standarden SFAS No. 130 Reporting Comprehensive incomes införande i USA. Argumenten i 
följande debatt nedan utgörs av både positiv och negativ kritik (Van Cauwenberge, 2007). 
 
SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income är av stor betydelse och av stort värde eftersom 
att den driver utvecklingen av resultaträkningen framåt, möter efterfrågan från användarnas och 
affärsverksamhetens behov av finansiell rapportering. Den nya resultatrapporteringen 
harmoniserar även med internationella standarder samt stödjer FASB:s projekt om finansiella 
instrument. Redovisningsprofessionen har i samband med införandet av No. 130 Reporting 

Comprehensive income ytterligare nått ett steg på vägen mot målet om en internationell och 
världsvid redovisning. Innan införandet av SFAS No. 130 skulle enbart resultaträkningen spegla 

                                                 
7 The all-inclusive concept kan översättas med comprehensive income (Dhaliwal, Subramabyam & Trezevant, 1999) 
8 Kongruensprincipen är en redovisningsprincip som innebär att intäkter och kostnader ska redovisas via 
resultaträkningen. De får inte föras direkt till eget kapital (Smith, 2006). 
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återkommande intäkter och kostnader för ett företag. Oregelbundna vinster och förluster skulle 
inte vara inkluderat i resultaträkningen. Anledningen till detta var att de inte avspeglade ett 
företags framtida avkastningsförmåga och därför inte skulle vara med i det beräknade resultatet 
för året. Problemet med detta var att det medförde vissa begränsningar i resultaträkningen och en 
viss otydlighet i samband med korrigering. Keating (1999) menar att om orealiserade vinster och 
förluster är inkluderade i definitionen för comprehensive income och om comprehensive income 
är en del av den fulländade finansiella rapporteringen så är det då tydligt preciserat att 
orealiserade vinster och förluster bör inkluderas i resultaträkningen. Att rapportera 
comprehensive income är i överensstämmelse med kongruensprincipen och är en hjälp till att 
uppnå det grundläggande målet med att rapportera ett företags resultat på (Keating, 1999). 
 
En granskning har gjorts bland olika amerikanska företag i USA. Undersökningen visade att 83 
procent av dessa företag rapporterar comprehensive income enligt det tredje 
rapporteringsalternativet, det vill säga i förändringar i aktieägarnas eget kapital. Genom att 
presentera comprehensive income i en särskild rapport kan man undvika att företagets intressenter 
får en differentierad bild på den traditionella resultaträkningen. Genom att ha mer komponenter 
som är parkerat under deltotalen årets resultat kan intressenterna vilseledas och tro att resultatet 
fluktuerar mer än det verkligen gör (Van Cauwenberge, 2007).  Lee, Petroni & Shen (2006) anser 
att vissa finansiella institut som genererar vinster genom selektiv realisering är lämpade till att 
rapportera comprehensive income i förändring i aktieägarnas eget kapital.  Den underliggande 
orsaken som tillåter företag att redovisa på detta sätt är återkoppling. Då tidigare orealiserade 
vinster och förluster ska visas först i årets resultat när de har realiserats. Därmed ska alla 
innevarande orealiserade vinster och förluster visas i förändring i aktieägarnas eget kapital (Lee, 
Petroni & Shen, 2006). Keating (1999) anser däremot att det tredje rapporteringsalternativet 
varken kan skapa en ökad tydlighet eller en ökad överskådlighet. Dock är detta alternativ 
fortfarande bättre och mer effektivt än tidigare redovisning (Keating, 1999). 
 
Ett argument som används som kritik mot införandet av SFAS No. 130 är att intressenterna som 
tar del av de finansiella rapporterna blir förvirrade och vilseledda av att det presenteras ytterligare 
komponenter i resultaträkningen (Cahan et al., 2000). Keating (1999) bemöter denna sorts kritik 
genom att hävda att sett ur användarnas perspektiv så är resultaträkningen den mest 
betydelsefulla av alla redovisningsrapporter. Därför är det av största vikt att all ekonomisk data 
som är hänfört till vinst och förlust avspeglas i resultaträkningen. SFAS No.130 hävdar Keating 
(1999) gör att den finansiella rapporteringen blir mer förstålig och tydlig för investerare, 
kreditgivare och andra externa användare eftersom att alla intäktsposter nu representeras i en 
formell och i en mer organiserad resultaträkning (Keating, 1999). 
 
Ytterligare ett argument mot SFAS No. 130 som banker och finansiella institut påstår är att 
resultatposten comprehensive income kommer bli mer volatil än det traditionella nettoresultatet. 
Detta på grund av att orealiserade vinster och förluster är en del av en stor priskänslig marknad. 
Detta skulle då påverka de externa intressenternas synsätt vid bedömning av risken i ett företag 
(Hirst & Hopkins, 1998). Keating (1999) bemöter argumentet genom att förklara att det inte 
handlar om diskussionen om att comprehensive income ska inkluderas i resultatrapporteringen 
utan snarare hur och var den ska inkluderas. Standarden SFAS No. 130 vänder sig inte till att 
uppfylla erkännandekriterier för mätning av comprehensive income eller dess komponenter. 
Därför har den volatila marknaden inte någonting att göra med om comprehensive income ska 
användas utan var den ska inkluderas (Keating, 1999).   
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Ett tredje argument som kritiserar SFAS No.130 är att delkomponenter i other comprehensive 

income inte är prestationsorienterade för företagsledningen som årets resultat kan vara i många 
företag och av den orsaken inte bör vara med i resultaträkningen. Detta argument hävdar Keating 
(1999) inte är en gångbar kritik eftersom orealiserade vinster och förluster som är hänförliga till 
finansiella instrument, speciellt derivat visst kan vara prestationsorienterade. Exempelvis är en 
effektiv och verkningsfull valutasäkring en indikator på att företagsledningen effektivt och 
engagerande arbetar med att förvalta investerares resurser på bästa sätt. Det är av denna 
andledning som komponenterna i other comprehensive income ska vara inkluderade i 
resultaträkningen och även kommer att kunna relateras till företagsledningens prestationer 
(Keating, 1999). 
 
Van Cauwenberge (2007) diskuterar i sin artikel A critical note on empirical comprehensive 

income research om att standarden SFAS No. 130 inte handlar om ett unikt val mellan årets 
resultat och comprehensive income utan snarare om ett ställningstagande som borde sätta årets 
resultat mot comprehensive income. Van Cauwenberg (2007) menar att comprehensive income 
har framförts som det mest framträdande resultatet men dock finns det en risk att företag får 
problem med att reda ut skillnaden i egenskaper hos dessa delkomponenter. Skribenten anser att 
det är tydligare att redovisa komponenter i other comprehensive income enligt förändring i 

aktieägarnas eget kapital. Att rapportera other comprehensive income i den nya utökade 
resultaträkningen ger i hög utsträckning möjlighet till att försumma viktiga komponenter (Van 
Cauwenberge, 2007). Keating (1999) bemöter denna typ av argument genom att hävda att 
upplysningen av comprehensive income tillåter användarna att själva uppskatta och värdera ett 
företags framtida kassaflöde och denne får själv göra bedömningen av vilken syn man har på the 
bottom-line.  Orealiserade vinster och förluster kommer eventuellt inom snar framtid att 
realiseras och därmed kommer ett företags kassaflöde antingen öka eller att minska. Utan SFAS 
no.130 kommer inte användarna att kunna få denna information lätt tillgängligt (Keating, 1999). 

3.9.2 Hirst & Hopkins studie kring SFAS No. 130  
 
Hirst & Hopkins (1998) i USA har gjort en studie kring SFAS No. 130, om huruvida 
upplysningen av comprehensive income antingen i resultaträkningen eller i förändring i 
aktieägarnas eget kapital gör någon skillnad vid analys och bedömning av ett företags värde. 
Hirst och Hopkins delade uppfattningen om att upplysningen av comprehensive income skulle 
påverka investerares användning och bedömning av information. Hirst och Hopkins hade i sin 
studie en hypotes som innefattade att upplysningen om komponenterna i comprehensive income 
kommer att göra en eventuell resultatutjämning mer synlig och borde därför påverka 
riskbedömningen. Resultatutjämning enligt artikeln innebär att upplysning om var comprehensive 

income ska ske inte görs i intressenternas egna intressen utan är ett medvetet val hos företaget för 
dess egen vinning och nytta (Hirst & Hopkins, 1998). 
 
Resultatet av denna studie visade att en upplysning av comprehensive income kan hjälpa 
analytiker att upptäcka resultatutjämning. Resultatet visade även att alternativet om att upplysa 
other comprehensive income i resultaträkningen är ett mer effektivt sätt än alternativet att visa 
posterna i förändring i aktieägarnas eget kapital. Studien visade även att om man bortser från en 
resultatutjämningsaspekt så har det vid riskbedömning ingen betydelse om var i den finansiella 
rapporten comprehensive income ska upplysas. Syftet med studiens resultat är att uppmärksamma 
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externa användare av finansiella rapporter om komponenterna i other comprehensive income. 
Dessa komponenter det vill säga transaktioner i det egna kapitalet som har med verksamheten att 
göra kan fluktuera både positivt och negativt, vilket man då vill uppmärksamma de externa 
användarna om när företagsledningen ger en förvrängd bild av verkligheten (ibid). 

3.10 Basis for Conclusions on IAS 1  
 
The Basis for Conclusions är IASB:s debattforum för revidering av IAS 1, Utformning av 
finansiella rapporter. I denna diskussion yttrar sig IASB:s styrelsemedlemmar och andra 
utomstående respondenter om sina åsikter kring förslaget till revideringen av standarden och till 
den nya resultatrapporteringen. Dessa respondenter utgörs exempelvis av redovisare, analytiker 
och andra användare av finansiella rapporter som har ett intresse för standarden (IAS 1, 2007). 

3.10.1 Titel på resultaträkning 
 
Resultaträkningens officiella titel har varit mycket omdiskuterad bland IASB:s 
styrelsemedlemmar. Genom ärendets gång har IASB:s styrelsemedlemmar haft många förslag till 
nya titlar på resultaträkningen. Exempelvis Statemenet of profit or loss och Statement of 

recognised income and expense. Ett flertal respondenter har varit negativt inställda till styrelsens 
nya förslag och ansåg att den nuvarande titeln på resultaträkningen, Income Statement har 
präglats av en väl grundad tradition och att titeln är väl implementerad hos intressenterna. Efter 
att ingående ha analyserat innebörden av de nya förslagen kom styrelsen slutligen fram till att 
förslagen associerades med andra begrepp inom redovisningen, vilket medförde att förslagen 
förkastades. Respondenterna föreslog att benämningen för den nya resultaträkningen skulle vara 
Statement of comprehensive income. Detta förslag fastställdes sedan som det nya officiella 
namnet (IAS 1, 2007). 

3.10.2 Rapportering av comprehensive income 
 
I ”The Exposure Draft of 2006” presenterades av IASB:s styrelse två valmöjligheter till 
resultatrapportering antingen en utökad resultaträkning eller resultatrapportering enligt två 
separata dokument. Genom att separera icke-ägarförändringar med ägarförändringar i eget kapital 
ökar transparensen bland komponenterna i icke-ägarförändringar samt att kvalitén höjs i den 
finansiella rapporten. Det förekom meningsskiljaktigheter bland respondenterna om huruvida det 
skulle finnas en eller två rapporteringsalternativ för ett företags resultat. De flesta respondenter 
föredrog det andra rapporteringsalternativet som innebär att man rapporterar enligt två separata 
dokument. Detta för att resultatet tydligare särskiljs från other comprehensive income. I samband 
med detta alternativ kommer resultaträkningen att förbli den huvudsakliga finansiella rapporten. 
Dock ansåg respondenterna detta vara ett tillfälligt alternativ fram tills IASB:s styrelse har 
utvecklat och fastställt exakta kriterier för vad som ska inkluderas i årets resultat och i 
komponenterna i other comprehensive income (IAS 1, 2007). 
 
Styrelsen ansåg att redovisning av resultat i form av en utökad resultaträkning var det bästa 
alternativet. Ett argument för detta var att alla icke-ägarförändringar i förändring i eget kapital 
uppfyller definitionen enligt ramverket på vad som utgör en intäkt respektive kostnad. Ramverket 
definierar inte exakta kriterier för vad som ska utgöra årets resultat och därför ansåg styrelsen att 
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det skulle vara korrekt för ett företag att presentera icke-ägarförändringar i en utökad 
resultaträkning (ibid). 
 
När IASB:s styrelse förde en konversation med olika intressentgrupper framkom det att ett flertal 
parter var emot förslaget om en utökad resultaträkning. Detta för att man ansåg att en förvirring 
skulle skapas om var fokus på the bottom-line skulle vara vid en utökad resultaträkning. Med 
andledning av dessa meningsskiljaktigheter fastställdes att företag ska ha valmöjligheten att välja 
mellan en utökad resultaträkning eller presentera enligt två separata dokument. I samband med att 
IASB: styrelse fastställde ett nytt resultatrapporteringssätt blir det inte längre möjligt för företag 
att presentera icke-ägarförändringar i det tidigare förändring i eget kapital (ibid). 
 
Ett flertal utomstående respondenter var kritiska till fastställandet av två valmöjligheter och ansåg 
att en diskussion på detta stadium var ett förhastat beslut. Beslutet borde enligt respondenterna 
övervägas och behandlas på nytt inom snar framtid. Respondenterna krävde att styrelsen skulle ta 
hänsyn till andra aspekter vid presentation och upplysning som exempelvis vilka kategorier och 
poster som ska ingå i Statement of comprehensive income. IASB:s styrelse tog hänsyn till 
respondenternas åsikter. Vidare kommer dessa att behandlas i nästa fas av projektet (ibid). 

3.10.3 Other comprehensive income – relaterat till skatteeffekter  
 
Utkastet ”The exposure draft of 2006” gav förslaget att komponenter i other comprehensive 

income ska presenteras antingen innan eller efter avdrag för skatt. Att presentera komponenterna 
innan skattejustering underlättar hanteringen av komponenterna i other comprehensive income 
eftersom att årets resultat generellt visas före skatt.  Vid presentation efter skattejustering 
underlättar identifieringen av komponenter i other comprehensive income. Majoriteten av 
respondenterna förespråkade båda alternativen vilket resulterade att IASB:s styrelse beslutade att 
behålla de båda alternativen (IAS 1, 2007). 



 

 - 32 - 

4. Resultat av den empiriska undersökningen 
I kapitlet presenteras undersökningens tre respondenter och deras yrkesmässiga bakgrund. Varje 

intervjumaterial presenteras var för sig och är disponerat enligt olika rubriker utifrån våra 

intervjufrågor. Dessa intervjuer utgör vårt empiriska material och intervjufrågorna finns 

bifogade till uppsatsen.  

4.1 Respondent Jan Marton 
 
Jan Marton arbetar som redovisningsexpert hos KPMG i Göteborg. Han är även 
universitetslektor och lärare vid Handelshögskolan i Göteborg. Jan Marton är mycket insatt inom 
området och uppdateras ständigt med nya förändringar inom redovisningsområdet. Vi anser att 
Marton kan vara ett föredöme som svensk redovisare samt förespråkar ett stort antal redovisares 
åsikter inom området. 
 
Nedan refereras intervjun som genomfördes med Jan Marton den 21 april 2008.  

4.1.1 Statement of comprehensive income 
 
Respondent Jan Marton har en godtycklig och neutral inställning till det nya rapporteringssättet 
Statement of comprehenisve income. Han menar att comprehensive income hänger ihop med hur 
man ser på finansiella rapporter. Årets resultat kommer i samband med att ändringen träder i kraft 
att bli ett mer godtyckligt mått. Det är viktigt att den externa intressenten själv är medveten om 
och vet vad för sorts redovisningsinformation som denne vill få fram. Beroende på vilken 
finansiell information som är av relevans att veta har att göra med var i resultaträkningen den 
externa användaren ska hämta informationen. Respondent Marton har uppfattningen om att 
ändringen av resultaträkningen innebär en ännu större förvirring när man ska söka efter 
information i den nya resultaträkningen. Marton anser att det kan bli en nackdel för vissa 
användare som snabbt ska gå in och titta på företagets resultat då de inte säkert vet vilket resultat 
de ska välja, men för kunniga användare blir detta ett mindre hinder. Marton anser även att 
ändringen kan medföra ett problem som handlar om att årets resultat kommer att få en annan 
innebörd. Vidare kommer årets resultat inte längre vara en självklar bottom-line, vilket blir 
uppenbart vid en utökad resultaträkning.    
 
Det nya resultatrapporteringssättet anser Marton inte har att göra med att de externa 
intressenterna kräver det eller att det skulle ha någonting att göra med en 
kapitalmarknadsorientering. Bakgrunden är konvergensprojektet men han påstår ändå att det 
måste finnas tydliga nationella argument för ett införande. Snarare handlar det om att man inom 
IASB måste bearbeta en mängd frågor i ordningsföljd efter hur stor prioritet standarden har då de 
arbetar med att höja kvalitén. Marton tycker att det ska bli intressant att se hur comprehensive 
income ska översättas till ett svenskt begrepp. Termens betydelse är inte helt lätt för en redovisare 
att definiera på ett enkelt och snabbt sätt.  Marton menar därför att språket kan utgöra ett hinder i 
redovisningen eftersom det inte alltid är lätt att översätta och definiera till det nationella 
begreppet.    
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4.1.2 IASB – två valalternativ 
 
I samband med IASB:s fastställande om två möjliga resultatrapporteringsalternativ kan både ett 
företag och den externa användaren välja olika syn på vad som utgör the bottom-line, antingen 
årets resultat eller total comprehensive income för året då båda är möjliga. Respondent Martons 
inställning till att kunna ha möjlighet att välja bland alternativ är ett vanligt förekommande inom 
redovisningen vilket kan medföra fördelar respektive nackdelar.  Positivt enligt Marton är att 
företaget bättre kan avspegla sin egen syn och situation av verksamheten. Detta kan även bli 
synligt vid läsning av ett företags årsredovisning då man kan få en bättre bild på hur företaget 
själv ser på sin verksamhet. Nackdel med valalternativ är enligt Marton att det kan bli ett 
medvetet val från företagets sida att välja något av alternativen för egen vinning. Exempelvis om 
företaget har stora negativa poster i other comprehensive income kan man välja att visa detta 
mindre tydligt i en egen separat rapport. Marton anser att valen kanske inte alltid görs utifrån de 
externa användarnas intresse utan snarare för att maximera företagens nytta av årsredovisningen. 
Dock kommer en erfaren användare det vill säga en som kan redovisning alltid själv att 
genomskåda detta. 
 
Respondent Marton anser att IASB:s styrelse har gjort det lätt för sig genom att bestämma sig för 
två valalternativ. Detta uttalande grundar han på då han diskuterar om att det finns orsaker till att 
vissa poster inte ska visas i resultaträkningen som exempelvis långsiktiga innehav av finansiella 
tillgångar. Samtidigt måste företaget upplysa om detta någonstans. Då har IASB valt att placera 
dessa i resultaträkningen och då enligt två valmöjligheter. Genom detta sätt kan man ändå 
upplysa om detta i resultatrapporteringen men enligt två separata dokument. Marton bär åsikten 
om att det hade varit bättre att IASB hade valt ett alternativ som gällde för samtliga för företag.  
Det hade hjälpt de externa användarna som inte är så väl insatta i alla finansiella rapporter. 
 
Marton anser även att det är bra att man särskiljer transaktioner med ägarna och transaktioner 
som beror på verksamheten. Detta blir då tydligt och kommer inte längre att kunna blandas ihop, 
vilket gynnar aktieägarna som är den primära mottagaren av det nya Statement of comprehensive 

income.  Det är uppenbart att resultaträkningen får en annan syn när alla 
verksamhetstransaktioner kommer in i resultaträkningen. Om det är långsiktiga eller kortsiktiga 
poster utgör ingen skillnad.  

4.1.3 The bottom-line 
 
Vilket resultat man i framtiden kommer att studera antingen årets resultat eller total 
comprehensive income för året kan komma att variera. Det ger olika information och det handlar 
om vad man som användare vill få fram vilket varierar beroende på vilken situation användaren 
befinner sig i. Vid nyckeltalsberäkning är det viktigt att vara medveten om vad man ska beräkna 
eftersom alla finansiella siffror ger olika information. Den externa användaren måste exempelvis 
beakta om denne själv tror att dessa other comprehensive income är tillfälliga fluktuationer och 
tar ut varandra över tid. Marton diskuterar om att är man intresserad av vad ett företags prestation 
är under en given period så tycker Marton att hela den totala prestationen ska inkluderas i 
resultaträkningen, det vill säga även other comprehensive income. Respondenten har åsikten att 
man ska utesluta other comprehensive income om man vill utvärdera företagsledningens 
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prestationer. Detta eftersom ledningen inte kan styra valutakurser eller ränterörelser som har 
påverkat ett företags finansiella tillgångar under året.  

4.1.4 Harmonisering inom redovisningsområdet 
 
Respondenten anser att redovisningen främst verkar i en politisk och juridisk miljö då det i alla 
länder finns ett juridiskt ramverk för redovisningen. Ekonomiska faktorer har också en stor 
inverkan på redovisningen. Marton menar att ekonomiska faktorer kan innefatta ett lands 
näringslivsstruktur som fungerar och påverkar på olika sätt i olika länder. Det kan därför av dessa 
orsaker inte alltid vara av relevans med en fullständig harmonisering. Samtidigt anser Marton att 
man troligtvis aldrig kommer att uppnå en fullständig harmonisering då man exempelvis inte tar 
hänsyn till nationella tolkningsmöjligheter.  Enligt Marton försvårar olika ekonomiska situationer 
i olika länder en harmoniseringsprocess. Dock tror han att organisationerna IASB och FASB kan 
komma överens och slå sig samman till ett gemensamt regelverk med gemensamma standarder. 
Det kommer ändå alltid att uppstå diverse situationer inom redovisningen där varje land har egna 
nationella problem som behöver regleras på något sätt. Exempelvis har amerikanska SEC mycket 
specialreglerregler för sina noterade bolag som delvis är redovisningsrelaterade. Det finns även 
många fler enheter än FASB som ger ut redovisningsregler samt även många branschspecifika 
regler som branschorgan och praxis tar fram. US GAAP är exempelvis mycket mer än det som 
FASB ger ut. Marton anser att en harmonisering inom redovisningsområdet är väldigt 
komplicerad. Det finns många olösta frågor idag exempelvis vad som kommer att hända med 
resten av US GAAP. En annan faktor som försvårar harmoniseringen är att både den amerikanska 
kongressen och ibland EU blandar sig i redovisningen då de båda vill ha makt inom området.  
 
Det finns en svårighet vid implementering av en ny standard då varje nationell enhet tolkar 
standarder på olika sätt beroende på vilken redovisningstradition man har som grund. Marton 
argumenterar för att det inte alltid är själva redovisningstraditionen som utgör grunden för 
problemet utan att det kan vara näringslivets ekonomiska struktur som varierar mellan länder. 
Marton exemplifierar genom att skildra att det finns aktiva börser och kapitalmarknader i de 
flesta utvecklade ekonomier idag inklusive de europeiska länderna. I USA utgör 
kapitalmarknaden grunden för ekonomin och de har en annan fundamental syn på 
kapitalmarknaden. Med detta menas att aktörer i USA snabbt vill få ut pengar och fördela 
kapitalet bland investerare på kapitalmarknaden. Aktörerna behåller inte kapital om de inte har 
direkta investeringsalternativ. Alltså det finns ett mindre ”tänk” av behåll och återinvestering. 
Marton diskuterar att på den amerikanska börsen i USA får varje aktie endast vara värd en röst, 
vilket betyder att kapitalmarknaden i USA är en kraftfullare marknad vid kontroll av företag. Det 
är av denna anledning lättare att överta företag på den amerikanska börsmarknaden. I Sverige 
däremot finns det A och B aktier vilket innebär att A- aktieägarna måste vara överens för att man 
ska ha möjlighet att överta kontrollen av ett företag. I Japan finns mycket korsägda företag, i 
Tyskland finns många stora ägare och i Kina finns stora politiska spärrar för de utländska 
aktörerna som vill ta över företag. Detta medför att det blir svårare att överta företag i dessa 
länder. I USA finns däremot en friare kapitalmarknad där företag ofta byter ägare. Marton anser 
att det pris som sätts på kapitalmarknaden är en bättre avspegling av verkliga värden än vad vissa 
andra länder avspeglar. Det kan då vara av relevans att införa denna typ av värden i alla länders 
redovisning. I ett land där den ekonomiska strukturen ser annorlunda ut blir det svårare att sätta 
ett pris och ta in detta i redovisningen. Viktigt att påpeka enligt Marton är att börsbolagen i 
Europa lever sitt eget liv när det gäller en harmonisering enligt IFRS- modellen, medan övriga 
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företag lever kvar i de gamla traditionerna. I Sverige men även i Tyskland där den stora 
majoriteten av företag inte är börsnoterade lever den gamla synen av den traditionella 
redovisningen kvar enligt Marton.  
 
Vår respondent anser att omarbetningen av IAS 1, Utformning av finansiella rapporter utgör en 
harmonisering mot gemensamma standarder och att informationsinnehållet harmoniseras i den 
nya resultatrapporteringen.  Dock sker inte någon direkt harmonisering inom IFRS-världen utan 
snarare en ökad skillnad främst med tanke på de valalternativ som fastställts som medför en 
större skillnad. Att Sveriges noterade bolag följer med i den stora förändringstakten inom IASB 
tycker Marton är ett stort diskussionsämne och anser detta vara ett rimligt antagande. Enligt 
Marton torde man förlita sig på IASB:s skicklighet då de troligen kan bedöma redovisningens 
kostand och nytta samt den ständiga förändringstakt som råder, än vad de enskilda företagen kan 
göra. Det enskilda företaget ser oftast bara kostnader med att följa IFRS. IASB däremot tar även 
hänsyn till nyttan, exempelvis om ekonomin fungerar bättre med att följa denna typ av 
normgivning.  
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4.2 Respondent Pär Falkman 
 
Pär Falkman arbetar som redovisningsspecialist hos Ernst & Young i Göteborg. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgift är IFRS-frågor. Falkman har en mycket teoretisk bakgrund då han har 
doktorerat inom området. Han har tidigare arbetat med att bedriva utredningsverksamhet inom 
ramen för Rådet för kommunal redovisning samt skrivit böcker och artiklar inom 
redovisningsområdet. Vi anser att Pär Falkman kan vara ett föredöme som svensk redovisare 
samt att han kan förespråka många redovisares åsikter inom området. 
 
Nedan refereras intervjun som genomfördes med Pär Falkman den 23 april 2008.  

4.2.1 Statement of comprehensive income 
 
Respondent Falkman har en mycket positiv inställning till det nya resultatrapporteringssättet. 
Teoretiskt sett är det en bra förändring enligt honom. Falkman påpekar att det inte är något nytt 
område vilket många missuppfattar. Forskning har pågått till och från under många decennier 
men att det då endast förblev ett akademiskt material. Det är först nu som IFRS-världen är redo 
för denna förändring och det hade varit omöjligt att införa det tidigare. För en 
redovisningsanalytiker anser Falkman att det inte kommer att uppstå några problem med det nya 
rapporteringssättet eftersom att de är väl bevandrade inom området. Däremot kommer det att bli 
tuffare för de stora bolagen eftersom de har ont om tid och inte hinner ikapp den snabba 
förändringstakten.   
 
Vi i Sverige har alltid fokuserat mycket på det traditionella presterade resultatet. Ändringen av 
resultaträkningen tyder på att IASB och FASB inte längre tycker att denna post är lika intressant. 
Nu vill man fokusera på hur helheten har ändrats under året, vilket Falkman sympatiserar med. 
De redan realiserade posterna i resultatet tar i den nuvarande resultaträkning inte hänsyn till 
orealiserade värdetillgångar vilket enligt Falkman ger en missvisande bild. Falkman ser ett 
problem med detta då han tycker att man alltid har fastnat vid den klassiska 
resultatpresentationen. Den nya standarden är ämnad för exempelvis stora börsnoterade bolag 
som Volvo och Scania. Falkman tycker att man ska se den nya förändringen till företagens 
perspektiv, alltså till de företag som verkligen påverkas och har aktiva poster i other 

comprehensive income. Det finns ett problem i hur man tekniskt ska redovisa detta. Om ett 
företag har många aktiva poster i other comprehensive income kan det komma att bli 
ostrukturerat och osammanhängande för den externa användaren av resultaträkningen. Falkman 
tycker att IFRS-området redan är väldigt komplext och man arbetar ständigt för att hinna ikapp 
med nya förändringar.  
 
Enligt vår respondent finns det mycket skattebeståndsdelar i other comprehensive income som är 
kopplade till respektive post. Här kommer man att få mycket problem enligt Falkman. Ska man 
välja att visa skatt eller inte? Respondent Falkman anser att det blir ologiskt att inte visa skatt i 
resultaträkningen. Det måste finnas ett bra system för hur man ska hantera skatteeffekter vilket 
IASB inte har funnit en lösning till ännu. Falkman diskuterar även att en översättning till 
engelska redovisningstermer ständigt är ett problem. En engelsk redovisningsterm måste sättas i 
sitt sammanhang för att kunna översättas och definieras till ett svenskt begrepp. Falkman tycker 
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det ska bli intressant att se hur en översättning av begreppen comprehensive income och total 

comprehesive income för året kommer att göras. Det blir en utmaning enligt Falkman som tycker 
att en översättning av en engelsk redovisningsterm lätt kan misstolkas.   

4.2.2 IASB – två valalternativ 
 
Falkman förespråkar ett enda renodlat alternativ av den nya Statement of comprehensive income. 
Två valalternativ innebär att man kan kringgå problemen lätt för stunden vilket inte resulterar i en 
genomtänkt lösning. De företag som presenterar enligt alternativ nummer två som innebär 
rapportering enligt två separata dokument kommer i dokumentet där other comprehensive income 
presenteras att få en rapport med lägre status på grund av att man har den valmöjligheten. 
Falkman anser att en utökad resultaträkning tydligare visar en rättvisande bild av ett företags 
verksamhet under en given period och ger den finansiella rapporten en högre status. 

4.2.3 The bottom-line 
 
Respondenten påvisar att vi i Sverige alltid har arbetat med realiserade poster i resultaträkningen. 
I och med den nya resultaträkningen kommer man inte längre att fokusera på årets resultat som 
indikerar realiserade poster och Falkman tror att förvirring kommer att uppstå för vad som ska 
utgöra the bottom-line. Ett börsnoterat bolag har oftast många olika typer av transaktioner som 
går direkt mot eget kapital. Hittills har de stora börsnoterade bolagen som Falkman har varit i 
kontakt med haft tillräckligt svårt med att få fram dessa transaktioner i förändring i eget 

kapitalrapporten. Att ”slänga” poster som respondet Falkman uttrycker det mellan 
resultaträkningen och förändring i eget kapital har varit allt annat än tydligt. Falkman tror inte att 
det nya resultatrapporteringssättet löser alla problem utan det kommer fortfarande att finnas 
återkopplingsproblem. Det blir väldigt abstrakt för den vanliga redovisaren eftersom att det inte 
längre har något med bokföring att göra. Falkman tycker definitivt att det är bättre att tvinga till 
en standardisering på hela området så att alla gör samma typ av finansiell rapport.  
 
Företagen kommer enligt Falkman troligtvis även en lång tid efter införandet av den nya 
resultatrapporteringen att fortsätta att fokusera på det nuvarande årets resultat. Respondenten tror 
att många företag inte är redo att förändra sitt tänkande om den traditionella resultaträkningen. 
Falkman är även övertygad om att företagen kommer att medvetet välja vilket resultat man vill 
fokusera på. Är det goda tider och det tidigare årets resultat är väldigt högt medan det andra 
resultatet total comprehensive income för året är betydligt lägre kommer man att välja att 
fokusera på det högsta resultatet. Det är viktigt att de externa intressenterna själva har den 
ekonomiska kunskap som krävs för att veta vad som utgör skillnaden mellan de båda resultaten.  
Exempelvis kan stora förändringar i other comprehensive income bero på omräkningsdifferenser 
då företag inte har säkrat sina utlandsinvesteringar i dotterbolaget eller finansiella tillgångar som 
innehas för handel då de har sjunkit i värde på grund av en börsnedgång. Vår respondent anser att 
detta i realiteten innebär att årets resultat är ett övervärderat resultat. Falkman anser att det 
tidigare traditionella resultatet inte kan ge tillräckligt med information för en investerare. 
Respondenten diskuterar att även om kritiker hävdar att other comprehensive income inte är 
realiserade så måste man själv ha kunskap som intressent och ta dessa effekter i beaktning när 
man läser den finansiella rapporten. En orealiserad post i other comprehensive income kan alltid 
förändras i dess värde till dess att den blir realiserad.  
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Falkman tror att vid nyckeltalsberäkning exempelvis resultatbaserade räntabilitetstal kommer att 
fortlöpa som tidigare eftersom det tar lång tid för intressenter att förstå och ändra sina vanor. 
Other comprehensive income handlar även om omärldsfaktorer som är viktigt att ta hänsyn till 
när posterna fluktuerar mycket. Respondenten påvisar också att man i framtiden troligtvis 
kommer ta hänsyn till other comprehsnive income vid nyckeltalsberäkning. Dock kan det vara 
meningslöst att beakta de poster som ligger kvar under lång tid i other comprehensive income då 
innehållet blir meningslöst. Det kan snarare bli så att man istället väljer att göra verbala 
beskrivningar av comprehensive income-posternas potentiella effekt på nyckeltal. Falkman 
påvisar att det är upp till bolagen själva att bestämma hur de vill göra. 

4.2.4 Harmonisering inom redovisningsområdet 
 
Enligt Falkman är de båda redovisningstraditionerna anglosaxisk och kontinental förlegade och 
inom ramen för IFRS och existerar inte längre. Dagens redovisning handlar mer om hur mycket 
anglosaxisk man kan vara. Den nuvarande delen av harmoniseringsprocessen handlar om hur 
långt in i ekonomisk teori som en redovisningsnormerare vill gå. Med ekonomisk teori menar 
Falkman innebär hur man exempelvis ska definiera eget kapital och skuld samt olika typer av 
derivat etc. Verkligt värde är det som präglar dagens redovisning enligt Falkman och vi har 
alltmer lämnat det gamla försiktighetstänkandet.  
 
Vår respondent Falkman påpekar att koncernredovisningen har möjlighet till att harmoniseras på 
grund av att det inte är en legal enhet. Kultur är en stor påverkande faktor eftersom alla länder bär 
med sig olika seder och värderingar. Den viktigaste faktorn inom harmoniseringsprocessen är 
enligt Falkman den ekonomiska faktorn. Bolagen behöver kunna använda samma finansiella 
rapport oavsett vilken börs man i världen befinner sig på. Det är finansiella ekonomiska 
incitament som utgör grunden. Hade inte världens börser med dess övervakningsorgan velat 
arbeta för en harmonisering hade inte IASB och FASB haft något mandat. Falkman menar att det 
är samhällsekonomiskt lönsamt om alla redovisar likadant. Dock tycker ofta företagen som ska 
redovisa enligt IFRS att det blir höga kostnader och har svårt att se nyttan med det. 
 
Falkman tror att det går att uppnå en gemensam normgivning i koncernredovisning mellan IASB 
och FASB. Alla standarder inom konvergensprojektet är ett steg på vägen mot målet för en 
harmonisering. Dock kommer alla nationella normgivare att finnas kvar och behövs för de 
mindre företagen. Beteendet för en harmonisering har förändrats betydligt under de senaste fem 
åren. Det är inte omöjligt att USA i framtiden kommer att acceptera IFRS för sina noterade bolag. 
Många företag väljer att marknadsnotera sitt företag på andra marknader än i USA som tidigare 
varit den mest eftertraktade marknaden. Det har enligt Falkman blivit en ny koncentration av 
pengar som inte längre finns i USA utan i länder som till exempel Kina, Japan och Hong Kong. 
Falkman påstår att USA i framtiden måste acceptera förändringar för att inte förlora makt. 
 
Ett hinder som motverkar harmoniseringsprocessen tror Falkman kan bli om det i framtiden 
uppstår en maktkamp mellan USA och EU eftersom USA inte kommer att vara villiga att ställa 
sig under EU. Beroende på hur stort IFRS blir och om USA ska redovisa i enlighet med IFRS så 
kommer EU:s makt att minska. Troligtvis blir det åter USA som leder redovisningen, dock inte 
genom FASB utan genom IASB säger Falkman. Det finns ständigt en maktkamp om vem som 
ska bestämma mest vilket kan ställa till problem. Det är enligt Falkman rimligt att Sveriges 
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noterade bolag förändras enligt IFRS för att anpassa sig till den ständiga globaliseringen. 
Andledningen till detta är att företagen måste vilja vara med i förändringen och följa samma 
redovisning som liknande bolag för att fortsätta vara attraktiva för sina aktieägare och andra 
potentiella investerare.  
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4.3 Respondent Jan Hanner 
 
Jan Hanner arbetar som redovisningsspecialist hos Öhrlings PriceWaterhouseCoopers i Göteborg. 
Han är främst yrkesverksam som rådgivare åt revisorer, särskilt vid svåra och komplicerade 
frågor inom redovisningsområdet. Jan Hanner är insatt i comprehensive income och uppdateras 
ständigt med information om IASB. Vi anser att Hanner kan vara ett föredöme som svensk 
redovisare samt kan förespråka ett stort antal redovisares åsikter inom området. 
 
Nedan refereras intervjun som genomfördes med Jan Hanner den 23 april 2008.  

4.3.1 Statement of comprehensive income 
 
Jan Hanner tror att en ny resultatrapportering kan bli en krävande omställning för både företag 
och externa användare men att den åstadkommer stora positiva effekter på sikt. Vår respondent 
säger att det finns ett mått av en inbyggd tröghet och en konservatism inom redovisningskretsar. 
Alla nyheter innebär oftast förändringar vilket är en påfrestande process då man måste ändra sina 
ordinarie rutiner. Det är inte förrän om flera år vi kan se effekterna av den nya Statement of 

comprehensive income. Respondenten förklarar att byrån följer utvecklingen inom IASB 
samtidigt som revisorerna försöker vara väldigt jordnära och konsultera de regler som finns för 
stunden. Det ska bli intressant att se hur den externa användaren anpassar sig till den nya 
Statment of comprehenisve income. Hanner har uppfattningen om att det nya rapporteringssättet 
medför högre krav på en investerare eftersom det krävs att intressenten har en större kunskap om 
vilka poster som verkligen ingår i resultatet för året. Hanner tror även att många investerare som 
är mindre kunniga inte har fokuserat så mycket på den tidigare förändring i eget kapital-
rapporten. Sett ur företagens perspektiv menar Hanner att ekonomichefen vill visa stabila 
prognoser och vill åstadkomma en siffra som aktiemarknaden kan känna sig trygg med. Detta 
medför att man vill dölja oraliserade vinster och förluster eftersom att de kan fluktuera mycket. 
Hanner ställer sig själv frågan om det ger en korrekt bild av verkligheten när man döljer poster 
som faktiskt har med verksamheten att göra genom att redovisa other comprehsnive income i ett 
separat dokument.  
 
Respondent Hanner diskuterar problematiken med den nya resultatrapporteringen som han 
påvisar genom att berätta om att verksamheter som bedrivs kan liknas vid en tidsaxel. Det sker ett 
antal händelser och transaktioner i en verksamhet som därefter måste avgränsas och räknas 
samman under en given period. Detta menar Hanner endast är ett nedslag i ett skeende för att på 
något vis kunna beräkna ett företags ”sanna” resultat. Nu har IASB bestämt att posterna i other 

comprehensive income ska flyttas från den tidigare förändring i eget kapital-rapporten till att ingå 
i resultaträkningen. Frågan är vad som ger en rättvisande bild? Hanner exemplifierar med ett 
dotterbolag som har sjunkit i värde på grund av valutaförändringar och framhäver att detta vill 
man som intressent tydligt veta. Då det ger en bättre helhetsbild att visa ett företags totala 
förändringar under en given period. Hanner påstår att företagsledningen till viss del kan påverka 
posterna i other comprehensive income vilket han liknar med genom att exemplifiera vid en stor 
omräkningsdifferens, där vinster och förluster beror på företagets utländska dotterbolag. Just 
omräkningsdifferensen kan företagsledningen inte påverka i sig men de kan istället påverka 
genom att terminssäkra valutan. 
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Respondenten diskuterar att posterna i other comprehensive income har med verkligt värde att 
göra. Han diskuterar problematiken om varför både verkligt värde och revalueringseffekt ska 
redovisas i other comprehensive income och inte i det som tillhör det traditionella resultatet. Man 
ska exempelvis redovisa värdeförändringar för en förvaltningsfastighet mot resultatet men när en 
rörelsefastighet stiger i värde ska den däremot ska redovisas mot eget kapital. Varför redovisas 
inte allt mot resultatet? Skulle man lägga allt i samma rapport är det meningslöst att 
säkerhetsredovisa eftersom man då lika gärna kan föra allt mot resultatet. Samtidigt då man 
lägger ihop allt kan syftet med den ursprungliga transaktionen motverkas vilket respondenten 
påvisar genom att exemplifiera med att nämna kassaflödessäkring. Då är det viktigt att låsa 
valutan för den enstaka transaktionen och säkra inför större investeringar i framtiden. Hanner 
anser att det är viktigt att allt är ekonomiska motiverat inom redovisningen. Utifrån 
företagsledningens perspektiv handlar det om att vårda aktiekursen och att man som företag blir 
trovärdig inför de externa användarna och levererar det resultat som man tidigare skapat 
förväntningar om.  
 
Då den nya resultaträkningen har bytt namn till den internationella benämningen Statment of 

comprehensive income genom revideringen av IAS 1 tror Hanner att man kommer att få problem 
med översättning till en svensk titel. Hanners önskan är man inte ska använda sig av svenska 
översättningar utan behålla engelska termer för att lättare kunna definiera vad termerna betyder 
och även för att motverka eventuella feltolkningar. Vår respondent anser att det ändå ibland kan 
vara nödvändigt med nationella översättningar men att ordet ofta tappar innebörd vid varje 
översättning. Ger exempelvis en årsredovisning på svenska tillräckligt med information för en 
engelsktalande person är frågan han vill ställa för att uppmärksamma den nuvarande 
översättningsproblematiken. Hanner vill att alla redovisare ska följa och tillämpa ett gemensamt 
språk men påvisar att vi inte är där ännu.    

4.3.2 IASB – två valalternativ 
 
Vår respondent Jan Hanner förespråkar resultatrapportering enligt ett renodlat alternativ. Att ha 
valmöjlighet medför bara att redovisningen blir komplicerad. Eftersom IASB bestämt sig för att 
ha två valmöjligheter så kommer detta inte utgöra något hinder för kunniga redovisare att se vad 
företaget har presterat under en given period. Hanner är övertygad om att den nya ändringen av 
resultatrapporteringen kommer att innebära att företag i alla fall inledningsvis väljer att redovisa 
enligt två separata dokument. Att redovisa enligt två resultaträkningar tycker Hanner inte utgör 
en så stor skillnad mot den tidigare förändring i eget kapital-rapporten. Åter igen poängterar vår 
respondent att det finns en inbyggd tröghet inom redovisningskretsar som kan bero på allt från 
praktiska detaljer till vardagsdetaljer då man som revisor sitter med en årsredovisning och helst 
vill göra så få ändringar som möjligt. En annan anledning till varför man skulle vilja redovisa 
enligt två resultaträkningar är att nyckelpersoner som ett företags VD och ekonomichef är 
bekväma med det traditionella resultatet som man alltid tidigare har fokuserat på. Hanner påpekar 
även att alla förändringar inom IFRS som företagen måste följa ställer höga krav på upplysning 
och detaljer vilket kostar mer pengar för företagen. Ibland är det svårt att se nyttan med 
förändringar då ett företag oftast bara ser kostnaderna.  
 
Den nya resultatrapporteringen i revideringen av IAS 1 tror Hanner kommer medföra att vare sig 
ett företag väljer att tillämpa alternativ ett eller alternativ två så kommer posterna i other 
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comprehenisve income att få en ökad fokus för företagsledningen. När other comprehensive 

income nu kommer visas i resultaträkningen som är en utav de centralaste finansiella rapporterna 
kommer företagsledningen att inse att detta är poster som man i fortsättningen måste arbeta mer 
med. Hanner har åsikten om att företagen själva medvetet kommer att välja var other 

comprehensive income ska redovisas. Det är uppenbart att rapportering enligt två separata 
dokument medför att vissa volatila poster kommer mer i skymundan.  

4.3.3 The bottom-line 
 
Respondenten anser att det är en diskussionsfråga huruvida vilket av resultaten som ska utgöra 
the bottom-line. Små förändringar i en parameter i other comprehensive income kan innebära ett 
stort slag för resultatet. Väljer man att total comprehensive income för året ska vara det ”sanna” 
resultatet har man reviderat det man tidigare har åstadkommit inom redovisningen. Hanner tror 
återigen att det handlar om en allmän tröghet bland revisorerna. Alla uppgifter har tidigare funnits 
med i årsredovisningen fast synligt på ett annat ställe. Det är endast presentationstekniken som 
kommer att förändras. Det är ”faktiskt” som Hanner uttrycket det upp till läsaren att förstå de 
siffror som presenteras. Budskapet är att leverera en årsredovisning enligt IFRS och då kan man 
till hjälp ha en VD och ekonomichef som förklarar varför resultatet ser ut på ett visst sätt för 
intressenterna. Ett börsnoterat bolag lever i en stressig miljö då det handlar om att producera i 
nutid exempelvis kvartalsrapport efter kvartalsrapport. Ofta har företag själva inte tid att fundera 
över alla förändringar som sker inom IFRS-världen utan tar hjälp av experter.  
 
Hanner tror att företagen kommer att göra nyckeltalsberäkning baserat på det som mått som anses 
vara det mest stabila resultatet, det vill säga det nuvarande traditionella årets resultat. 
Respondenten påvisar att det oftast är ett auktoritärt företag som tar första steget vad det gäller 
nya förändringar, vilket Hanner har varit med om många gånger inom ramen för IFRS-paketet. 
Att ha ett företag som tar initiativ till förändring möjliggör att andra företag följer efter. Sedan 
IFRS infördes i koncernredovisning har det ständigt skett nya förändringar inom 
redovisningsområdet för att skapa en stabil plattform att arbeta kring. Hanner tror inte att det 
hade varit möjligt att tillämpa Statement of comprehensive income tidigare. Det hade inte varit 
genomförbart rent arbetsmässigt då förändringarna har en bakomliggande tanke och sker 
successivt.  

4.3.4 Harmonisering inom redovisningsområdet 
 
Vår respondent Hanner anser att termerna anglosaxisk och kontinental redovisningstradition är ett 
föråldrat tankesätt och är ingenting som han dagligen funderat över. Istället handlar det om att 
leva i nutid och anpassa sig efter alla omvärldsfaktorer som ständigt påverkar redovisningen. 
Dock har han svårt att exakt identifiera vilka faktorer som skulle ha mest betydelse för en 
utveckling inom harmoniseringsprocessen på redovisningsområdet. Både politik och juridik kan 
vara två omvärldsfaktorer som påverkar redovisningens harmoniseringsprocess. Hanner tar upp 
kopplingen mellan redovisning och beskattning då alla länder ser olika på detta. Politikerna 
förbehåller sig rätten att kunna bestämma över skattesystemet och därmed påverkas 
redovisningen indirekt i hög utsträckning. Hanner anser att det ska finnas tydliga aktörer på 
redovisningsområdet exempelvis är EU en viktig aktör då de stiftar lagar. Mycket har hänt sedan 
Hanner började på revisionsbyrån. I början av sin karriär inom redovisning fanns ingen 
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årsredovisningslag utan då återfanns årsredovisningskraven i annan lag som exempelvis 
aktiebolagslagen. Det fanns heller inte någon myndighet som gav ut rekommendationer utan det 
är först de senaste tio åren som denna normgivning har vuxit fram. Hanner konstaterar att det förr 
fanns en god redovisningssed men att det nu finns flera goda redovisningsseder beroende på 
vilken makt varje aktör har på markanden.  
 
Respondenten diskuterar om att alla länder som tillämpar IFRS är präglade av olika syn på 
redovisningen men tror att det finns en poäng i att försöka uppnå en gemensam normgivning. 
Hanner ser bara fördelar med en harmonisering. Störst betydelse har det för företag som verkar 
på internationella marknader eftersom man får möjligheten till att kunna jämföra och förstå andra 
länders årsredovisningar. I dagsläget är det omständligt för börsnoterade bolag att verka på 
börsmarknader såsom i USA på grund av att de måste göra om sin årsredovisning så att den 
överensstämmer med US GAAP. Även om vi når en harmonisering inom normgivningen 
kommer det ändå att uppstå problem angående hur alla regler ska tolkas i praktiken. Hur strikt 
och pragmatisk det torde vara kommer varje land själv få avgöra. Alla länder kommer att tolka 
utifrån sina nationella regler som är präglade utifrån en viss tradition och historia. Även om det 
uppnås en gemensam normgivning kommer det att finnas lokala tolkningar och avvikelser eller 
kanske till och med feltolkningar menar Hanner.   
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5. Analys  
I kapitlet analys tolkas vårt empiriska material och vår teoretiska referensram utifrån vår egen 

mönsterbildning av dessa två kapitel. Analysen delas upp i fyra avsnitt som är baserat utifrån att 

besvara vår problemformulering. Utgångspunkten för analysen är revideringen av IAS 1 och 

Statement of comprehensive income utifrån det stadium som projektet hittills har åstadkommit. 

5.1 Statement of comprehensive income 
 
Redovisningen utgör ett viktigt verktyg för att åstadkomma en god funktion inom ekonomin. 
Miljön och den omgivning som redovisningen befinner sig i påverkar ständigt dess utveckling. 
Normgivningsorganen IASB och FASB har båda som syfte att upprätta och utveckla generellt 
accepterande redovisningsregler i syfte om att uppnå en god funktion inom ekonomin.  
Redovisningsstandarder styr förberedelserna av den finansiella rapporteringen och dessa 
rapporter ska utgöra en vägledning för externa användares beslut i viktiga ekonomiska frågor. 
Finansiella rapporter som har i syfte att tillhandahålla information om ett företagets finansiella 
ställning, resultat samt ekonomiska förändringar kommer nu att få ett ökat fokus i samband med 
den nya revideringen av IAS 1.  Därmed kommer i anknytning till detta den nya Statement of 

comprehensive income att uppmärksamma resultatrapporteringen i ett nytt perspektiv.  Alla våra 
respondenter har en förhållandevis god och positiv inställning till det nya 
resultatrapporteringssättet men de kan ändå se en viss problematik med dess införande. 
Respondenterna är alla eniga om att det i grunden handlar om hur man väljer att se på ett företags 
finansiella resultat och ställning. Enligt respondent Marton handlar det om att man som intressent 
själv måste vara medveten om vilken information man vill söka efter, detta för att veta var i 
resultaträkningen man ska hitta informationen.  
 
Enligt våra respondenter kan okunniga intressenter bli förvirrade och vilseledda när de ska hitta 
information i den nya resultatrapporteringen eftersom det nu kommer att presenteras ytterligare 
komponenter i resultaträkningen. Vid implementeringen av den amerikanska standarden SFAS 
No.130 förekom en liknade diskussion men där bemötte Keating (1999) denna sorts kritik med 
att hävda att sett ur användarnas perspektiv så är resultaträkningen den mest betydelsefullaste av 
alla redovisningsrapporter. Av denna anledning är det då viktigt att alla ekonomiska förändringar 
som är hänförda till vinst och förlust avspeglas i resultaträkningen. Vi har själva uppfattningen 
om att man som okunnig användare av den nya Statement of comprehensive income till en början 
kan bli både förvirrad och vilseledd av att ytterligare komponenter presenteras i 
resultaträkningen. Dock tycker vi att det är väsentligt beakta vilken målgrupp IASB vill 
tillgodose då de definierar sin målgrupp som ”kunniga” externa användare. Vi anser därför att 
denna typ av argumentation inte är motiverad till att utgöra en problematik. 
 
Other comprehensive income inkluderar främst komponenter som behandlar förändringar vid 
omvandling av utländsk valuta, justering av pensionsskulder samt orealiserade vinster och 
förluster avseende avyttringsbara värdepapper. Dessa transaktioner har att göra med 
verksamhetseffekter i det egna kapitalet. Eftersom dessa komponenter tillsammans med årets 
resultat nu i fortsättningsvis utgör total comprehensive income för året kommer det tidigare årets 
resultat enligt respondenterna nu att få en annan innebörd. Enligt respondent Falkman har vi i 
Sverige alltid fokuserat mycket på det tidigare traditionella årets resultat. Han diskuterar att 
ändringen av resultaträkningen tyder på att IASB inte längre tycker att årets resultat är lika 
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intressant. Istället menar Falkman att man nu vill fokusera på hur helheten har ändrats under året.  
Genom att visa dessa ibland volatila poster i resultaträkningen är våra respondenter eniga om att 
detta ger en bättre helhetsbild och därmed visar den mest rättvisande bilden för en intressent. 
Dock kan alla respondenter se negativa aspekter av Statment of comprehensive income. 
Respondent Falkman har åsikten att de stora företag som har många aktiva poster i other 

comprehensive income kommer att få problem i hur man tekniskt ska presentera detta på ett 
tydligt sätt. Många aktiva poster i other comprehensive income kan innebära en ostrukturerad och 
osammanhängande resultaträkning för externa användare säger Falkman. Vi själva anser också 
att detta kan utgöra ett problem när stora företag har många aktiva poster som ska presenteras i ett 
sammanhängande dokument. Detta skulle enlig oss utgöra ett hinder för att uppnå målet med det 
nya resultatrapporteringssättet som syftar till att tydliggöra information och lättare analysera 
förändringar.  
 
Respektive respondent är liksom litteraturen överens om att det tidigare traditionella resultatet har 
varit ett prestationsorienterat mått för exempelvis ett företags ledning. Enligt artikeln An 

analysing of the Reporting Comprehensive income skriven av Maria Keating (1999) förespråkar 
författarinnan att orealiserade vinster och förluster som är hänförliga till finansiella instrument, 
speciellt derivat också kan vara prestationsorienterade för en företagsledning. Keating 
exemplifierar med att påvisa att en effektiv valutasäkring är en indikator på att företagsledningen 
effektivt och engagerande arbetat med att förvalta sina investerares resurser på bästa sätt. Av 
denna anledning menar Keating att dessa komponenter ska inkluderas i resultaträkningen.  Detta 
argument sympatiserar respondent Hanner delvis med genom att påvisa att ett företag inte kan 
påverka exempelvis en omräkningsdifferens i sig, men däremot kan företaget påverka genom att 
terminssäkra den specifika valutan. Respondent Marton anser detta dock inte vara ett gångbart 
argument eftersom att ledningen inte kan styra valutakurser eller ränterörelser som har påverkat 
företagens finansiella tillgångar under en given period.   
 
Respondent Hanner påstår att det finns en inbyggd tröghet i svenska redovisningskretsar. 
Förändringar utgör ofta en påfrestande process då han säger att man måste förändra sina ordinarie 
arbetsrutiner. Hanner menar att denna förändring av resultatrapportering kommer att innebära en 
krävande omställning främst bland företagen själva som ständigt måste hinna ikapp med övriga 
IFRS-förändringar. Ibland kan det vara svårt att se nyttan med förändringar då många företag 
oftast ser stora kostnader med förändringar påvisar alla tre respondenter. En ökad detaljerings- 
och upplysningsgrad är ofta kostsamma men nödvändiga för att åstadkomma gemensamma 
standarder som är internationellt jämförbara. Respondent Marton anser att företagen torde förlita 
sig på att IASB som normgivningsorgan är skickliga och kan bedöma redovisningens kostnad 
samt nytta för ett företag. Vi anser att respondent Marton har belägg för sitt argument. IASB är 
ett internationellt normgivningsorgan och man har som utomstående person rätt att framföra sina 
åsikter i debattforumet, Basic for Conclusions. Vi måste kunna förlita oss på att detta organ ser 
till företagens bästa och att denna redovisning skapar en god funktion i ekonomin. I och med att 
målet med revideringen av IAS 1, Utformning av finansiella rapporter är att åstadkomma en ökad 
kvalité i den nya resultatrapporteringen så vi måste förlita oss på att nyttan på sikt kommer att 
överväga kostnaderna. 
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5.2 IASB - två valalternativ 
 
Revideringen av IAS 1, Utformning av finansiella rapporter utgör ett område av 
konvergensprojektets övriga projekt. Statment of comprehensive income är som tidigare nämnts i 
likhet med den amerikanska standarden SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income. 
Utgångspunkten för att skapa gemensamma standarder är att normgivningsorganen ska ta hänsyn 
till vilken av respektive normgiovningsorgans standard som anses ge högst kvalitet. Av denna 
anledning valdes det nya rapporteringssättet att i stort sett följa SFAS No 130. IASB har fastställt 
två valmöjligheter till resultatrapportering; en utökad resultaträkning eller redovisning av 
resultatet enligt två separata dokument.  I diskussionen Basis for Conclusions on IAS 1 framkom 
det i debattforumet blandade åsikter från de utomstående respondenterna om huruvida det skulle 
finnas en eller två resultaträkningar. Majoriteten av dessa respondenter förespråkade att 
rapportering av ett företags resultat skulle ske enligt två separata dokument. Resultatet kan 
därmed tydligare särskiljas från other comprehensive income och en förvirring kan undvikas om 
vilket resultat som ska utgöra the bottom-line ansåg de utomstående respondeterna. IASB:s 
styrelse ansåg istället att en utökad resultaträkning skulle utgöra det bästa alternativet för att bäst 
spegla ett företags resultat och ställning under en given period. Flertalet av de respondenter som 
valde att ge sin åsikt till revideringen av standarden IAS 1 var kritiska till beslutet om att 
fastställa två rapporteringsalternativ. De hade uppfattningen om att en diskussion i denna fas av 
projektet var ett förhastat beslut och torde vidare övervägas på nytt. Våra intervjuade 
respondenter Marton, Falkman och Hanner var alla eniga om att IASB torde ha bestämt sig för ett 
enda renodlat alternativ. Respondenterna hävdar att IASB genom sitt beslut att ha två 
rapporteringsalternativ lättare kringgår problemen för stunden och att det därmed inte resulterar i 
en permanent och genomtänkt lösning.  
 
Genom att fastställa två valalternativ för resultatrapportering har IASB:s styrelse gjort det ”lätt” 
för sig anser Marton. Orsaker finns till varför vissa poster som exempelvis långsiktiga innehav av 
finansiella tillgångar inte ska visas i resultaträkningen. Företagen måste dock ändå upplysa om 
detta för sina externa användare någonstans och då valde IASB att placera other comprehensive 

income i resultaträkningen med två valalternativ. Respondent Marton anser att denna lösning är 
ett vanligt förekommande inom redovisningsvärlden, vilket kan medföra både för och nackdelar 
för användaren av finansiella rapporter. Positivt är att företagen själva kan välja det alternativ 
som bäst kan avspegla företagets egen syn och situation på sin verksamhet. Den externa 
användaren kan då åskådliggöra detta i den finansiella rapporten genom att de får en bra bild på 
hur företaget själva presenterar sin verksamhet. Nackdelen med valmöjlighet är att företaget kan 
göra ett medvetet val då de väljer det rapporteringsalternativ som är bäst lämpat för företagets 
egen vinning. Valen kommer därmed inte alltid att göras ur allmänhetens intresse utan istället för 
att maximera företagens nytta av den finansiella rapporten. Detta påvisar problematiken som 
respondent Falkman vill undvika genom att tvinga företagen till standardisering så att alla göra 
samma typ av finansiell rapport. Genom att IASB nu gör redovisningen ännu mer komplicerad 
hämmar det syftet med IAS 1 som är att nå transparent och jämförbar redovisningen, påvisar 
respondent Hanner.  
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5.3 The bottom-line 
 
Fishers klassiska teori speglar begreppet resultat utifrån en ontologisk synvinkel, då 
nationalekonomen utgår från att resultatet kan betraktas utifrån tre skilda resultatbegrepp som alla 
ger uttryck för olika redovisningsformer. Som tidigare behandlats i vår teoretiska referensram 
utgörs dessa av upplevelseresultat, reellt resultat och monetärt resultat som alla har en samverkan 
och hänger ihop i en funktionell redovisning.  
 
Enligt Gröjer (2002) har det alltid inom externredovisningen varit mest accepterat att redovisa ett 
resultat i en förfluten tid under en given period. Olika föreståndare i teorikapitlet är dock inte 
överens om att detta ställningstagande alltid är korrekt. Diskussioner har pågått främst inom 
redovisningsprofessionen under en lång tid och det handlar om hur man ska betrakta ett företags 
resultat. Ett synsätt som förespråkas i teorikapitlet är att alla företagets transaktioner ska 
inkluderas i resultaträkningen oavsett om dessa är realiserade eller orealiserade. Genom detta 
synsätt är sambandet mellan ett företags resultat, kapital och ägarrelaterade transaktioner 
fullständigt i överensstämmelse med kongruensprincipen. Det andra synsättet innebär att alla 
orealiserade poster ska exkluderas från resultatet och därmed inte redovisas i resultaträkningen. I 
avsnittet i teorikapitlet som behandlar denna debatt råder diskussionen om vilken syn som ger 
den mest rättvisande bild. Våra intervjuade respondenter diskuterar att det inte finns ett entydigt 
svar utan att det handlar om vad man som extern användare är intresserad av att veta för finansiell 
information. Respondenterna anser att det kan komma att uppstå en viss förvirring angående 
vilket resultat som ska utgöra the bottom-line. Falkman påpekar att det är viktigt att den externa 
användaren har kunskap om vad respektive resultat innebär och att man tar hänsyn till detta vid 
tolkning av den finansiella informationen. Nu finns det två olika alternativ för vad som ska utgöra 
the bottom-line. Årets resultat alternativ total comprehensive income för året ger användarna 
olika information.  Olika situationer påverkar användarnas val av the bottom-line hävdar 
respondent Marton. Exempelvis måste man som användare ta i beaktning om man tror att 
komponenterna i other comprehensive income är tillfälliga fluktuationer och tar ut varandra över 
tid. Falkman påvisar att en orealiserad post i other comprehensive income kan alltid förändras i 
dess värde fram till dess att posten blir realiserad.  
 
Komponeterna i other comprehensive income har med verkligt värde att göra vilket innebär att 
dessa poster är volatila. Därmed skulle total comprehensive income för året vara en mer volatil 
post än det traditionella nettoresultatet. Minsta förändring i en parameter kan enligt respondet 
Hanner utgöra ett stort slag för resultatet total comprehensive income för året. Hirst & Hopkins 
(1998) argumenterar för att detta skulle påverka de externa intressenternas synsätt att se på ett 
företags risk. Detta är inget som våra respondenter instämmer med. Andledningen till varför 
respondenterna inte instämmer med Hirst & Hopkins argumentation anser vi själva har att göra 
med att våra respondenter är svenska redovisningsspecialister inom detta område och därför inte 
ser det utifrån den okunnige intressentens perspektiv.  
 
Inom IASB:s debattforum, Basis for Conclusions för revideringen av standarden IAS 1 har det 
även här pågått diskussion och förhandlingar om the bottom-line. IASB:s styrelse samt de 
utomstående respondenterna hade delade uppfattningar om en utökad resultaträkning. Det var 
främst de utomstående respondenterna som utgjordes av bland annat redovisare och analytiker 
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som var emot förslaget om en utökad resultaträkning. De ansåg att förvirring för användarna 
skulle skapas om vilket resultat som ska utgöra the bottom-line. Normgivningsorganet IASB 
ansåg däremot att en utökad resultaträkning är i enlighet med ramverket då alla icke-
ägarförändringar i förändring av ett företags eget kapital uppfyller kriterierna för vad som utgör 
en intäkt respektive kostnad. Det finns enligt ramverket inte några exakta kriterier för vad som 
ska utgöra årets resultat och då är det enligt IASB:s styrelse ett accepterat argument för en utökad 
resultaträkning. Med anledning av dessa meningsskiljaktigheter fastställde IASB därför två 
valalternativ för ett företags resultatrapportering.  
 
Respondent Falkman är övertygad om att företag medvetet kommer att välja vilket resultat man 
inför de externa användarna vill framhäva. När det går bra för företagen och när det traditionella 
årets resultat visar en hög positiv siffra kommer detta utgöra det som man vill lägga tonvikt på 
och framhäva inför användarna i sin finansiella rapport. I och med att det numera kommer att 
finnas ”två” bottom-lines så kommer företagen själva medvetet att i exempelvis 
förvaltningsberättelsen välja att fokusera på det resultat som visar den mest positiva siffran av 
företaget, poängterar Falkman. Företagen strävar efter att kunna visa stabila prognoser och 
därmed åstadkomma det mest stabila resultatet som intressenterna på aktiemarknaden kan känna 
sig trygg med hävdar respondent Hanner.  Det framkommer bland våra respondenter att de tycker 
att det för närvarande råder mycket oklarheter vid en implementering av denna ändring för att den 
ska få full effekt från början. Än så länge har IASB många ofullständiga idéer, dock är alla 
överens om att tanken är god med att ta upp värdeskapande poster i resultaträkningen.  
 
Resultatet av Hirst & Hopkins studie (1998) visar att upplysning av other comprehensive income 
i en utökad resultaträkning är ett effektivare upplysningssätt än att redovisa i förändring i 

aktieägarnas eget kapital. Vår respondent Marton anser att Statement of comprehensive income 
är betydligt bättre då man nu särskiljer transaktioner med ägarna och transaktioner som beror på 
verksamheten i det tidigare förändring i eget kapital. Det blir tydligare och gynnar de externa 
användarna som är den primära mottagaren av den nya Statement of comprehensive income. 
Många företag har tidigare haft svårt med att tydligt visa olika transaktioner som går direkt mot 
eget kapital i den tidigare förändring i eget kapital-rapporten. Falkman uttrycker sig att man 
tidigare ”slängt” poster mellan resultaträkningen och förändring i eget kapital. Dock anser han 
ändå att det nya resultatrapporteringssättet är en tydligare variant men att den fortfarande skapar 
återkopplingsproblem. Argumentet som respondenten diksuterar är att den nya 
resultatrapporteringen blir för abstrakt för den vanliga redovisaren då det inte längre har något 
med bokföring att göra.  Sammantaget kan sägas att det finns en problematik som kvarstår trots 
revideringen av standarden. Respondent Falkman har åsikten att både företag och externa 
användare även en lång tid efter införandet av det nya resultatrapporteringssättet även 
fortsättningsvis kommer att fokusera på det nuvarande årets resultat. Även respondent Hanner 
delar samma åsikt då människans inbyggda tröghet utgör ett hinder för att de inte är redo att 
förändra sin tankeverksamhet och sina vanor. 
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5.4 Harmoniseringsprocessen 
 
De båda redovisningstraditionerna anglosaxisk och kontinental redovisningstradition har medfört 
olika syn och uppfattning på vad som innebär en ”sann” redovisning. Alla våra respondenter har 
en kontinentaleuropeisk redovisningstradition som grund, vilket grundar sig på att en ”sann” 
redovisning är den redovisning som överensstämmer med den skrivna lagen. Inom ramen för 
IFRS är de båda redovisningstraditionerna enligt Falkman förlegade och är inget som existerar 
idag. Snarare handlar det om hur mycket anglosaxisk man inom IFRS kommer att bli. Hanner 
instämmer med att man idag inte inom den faktiska redovisningsvärlden pratar i termer om 
anglosaxisk och kontinental tradition men hävdar att varje land är präglad utifrån en viss tradition 
och historia.  
 
En redovisare har präglats av olika omvärldsfaktorer såsom kultur, politik, ekonomi och juridik 
som har påverkat deras sätt att betrakta redovisningen. Det råder delade uppfattningar hos våra 
respondenter om vilken faktor som skulle påverka redovisningen mest. Enligt Marton är politik 
och juridik den miljö som påverkar redovisningen främst. Detta eftersom det i alla länder finns ett 
juridiskt ramverk. Kultur är enligt Falkman en stor påverkande faktor då alla redovisare bär med 
sig olika seder och värderingar. En gemensam redovisning kräver att de internationella engelska 
redovisningstermerna översätts och definieras till en nationell tolkning. Respondenterna anser att 
det blir en utmaning när comprehensive income ska översättas till ett svenskt begrepp. Risken 
finns att redovisningstermen kan misstolkas.   
 
Harmonisering innebär att alla länder ska tillämpa samma redovisningsstandarder med utrymme 
för en nationell tolkningsmöjlighet. Respondenterna är alla positiva till en harmonisering inom 
redovisningsområdet. Det är enligt Falkman ekonomiskt lönsamt att alla redovisar på samma sätt. 
Falkman anser att man kommer att kunna uppnå en gemensam normgivning mellan IASB och 
FASB i koncernredovisning. Han grundar sitt argument på konvergensprojektets område där 
revideringen av IAS 1 är ett steg mot målet för en harmonisering. Respondent Hanner ser endast 
fördelar med en harmonisering då företag som är verksamma på en internationell marknad får en 
jämförbar redovisning. Marton anser däremot att en harmonisering är en komplicerad process och 
inte enbart kan medföra positiva effekter. Ekonomiska faktorer som att ett lands 
näringslivsstruktur ser olika ut i varje land spelar stor roll för denna process. Därför anser Marton 
att en fullständig harmonisering inom redovisningsområdet inte alltid är önskvärd. Nobes & 
Parker (2002) diskuterar om att det förekommer hinder som kan försvåra en 
harmoniseringsprocess då det råder en ovilja till att vilja kompromissa vid en förändring mot 
gemensamma redovisningsregler. Förståelse för respektive lands redovisningsregler är något som 
saknas och denna nationalism kan utgöra hinder för en fullständig harmoniseringsprocess. 
Respondenterna Marton och Falkman diskuterar att en framtida maktkamp mellan USA och EU 
kan uppstå och som då kan försvåra harmoniseringsprocessen. Den amerikanska kongressen och 
EU vill båda ha insyn i redovisningen och vill båda skapa makt inom redovisningsområdet. 
Falkman anser att USA inte är villiga att ställa sig under EU. Beroende på hur stort IFRS i 
framtiden kommer att bli kan det få konsekvenser som påverkar både EU respektive USA:s 
maktkamp inom redovisningen. 
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För att företagen ska bli attraktiva för sina aktieägare och de externa användarna krävs det att 
företagen själva vill följa den ständiga utvecklingen som sker inom IFRS-världen och anpassa sig 
till den redovisning som förespråkas. Det är därför rimligt enligt våra respondenter att de svenska 
företagen som tillämpar IFRS följer den snabba förändringstakten. Enligt vår egen mening är det 
motiverat att företagen ska följa den ständiga förändringstakten inom IFRS. Om IASB som 
normgivningsorgan själva anser att det är nödvändigt för att kunna åstadkomma en ökad kvalitet 
och en jämförbar redovisning bör vi förlita oss på deras skicklighet. Dock är det viktigt att man 
som yrkesverksam redovisare ständigt ifrågasätter och kommenterar IASB:s arbete för att ha 
möjlighet till att påverka och få sina krav uppfyllda.  
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till och som är baserade 

på vår analys. Dessa slutsatser har anknytning till vårt forskningsproblem och besvarar vår 

problemformulering. Vidare kommer det avslutande kapitlet att ge förslag till fortsatta studier 

och forskning inom ämnesområdet.  

6.1 Slutsatser 
 

Vad anser svenska redovisare med en kontinentaleuropeisk redovisningstradition som 

grund att den nya Statment of comprehensive income kommer att tillföra för externa 

användare av finansiella rapporter? 

 
Uppsatsen visar att svenska redovisare har en god och positiv inställning till Statement of 

comprehensive income. Det tillför ett nytt sätt för den externa användaren att betrakta ett företags 
finansiella resultat på. Att redovisa enligt det nya resultatrapporteringssättet ger en bättre 
helhetsbild för den externa användaren och visar därmed en mest rättvisande bild. Varje extern 
användare väljer själv hur denne ska se på ett företags finansiella resultat och ställning beroende 
på vilken information intressenten behöver veta vid den specifika ekonomiska frågan. 
Uppsatsarbetet har visat att det krävs en ökad medvetenhet bland de externa användarna för att få 
rätt information vid studering av den nya resultaträkningen. Vi anser att många externa användare 
av finansiella rapporter inte alltid utgörs av vad som IASB avser som en kunnig intressent och 
därför blir användarna både förvirrade och vilseledda av att ytterligare komponenter presenteras i 
resultaträkningen. Det är de externa användarna som är den primära mottagaren av Statement of 
comprehensive income. Det tidigare årets resultat kommer i samband med Statement of 

comprehensive income att få en annan innebörd. Vi har själva uppfattningen om att det avser att 
resultera i att IASB vill ändra de externa användarnas synsätt på vad som tidigare utgjorde det 
traditionella resultatet och istället fokusera på hur helheten har förändrats under året.  
 
Uppsatsens studie visar att företag som har många aktiva poster i other comprehensive income 
kan komma att få en resultaträkning som blir både ostrukturerad och osammanhängande för den 
externa användaren. Detta skulle enligt vår mening kunna utgöra ett hinder för att uppnå målet 
med det nya resultatrapporteringssättet vars syfte är att tydliggöra information och lättare 
analysera förändringar. Uppsatsarbetet visar även att Statement of comprehensive income 
kommer att tillföra en ökad förvirring vad det gäller the bottom-line för de externa användarna. 
Tidigare har årets resultat endast kunnat utgöra the bottom-line. Den externa användarens 
situation vid ett ekonomiskt beslut anser vi därför bör utgöra den påverkande faktorn för vilket 
resultat som ska utgöra the bottom-line. Detta på grund av att de nu ”två” årets resultat ger olika 
sorts information till den externa användaren. Det framkommer i vår studie att det nya 
rapporteringssättet kan medföra att företagen i sin finansiella rapport exempelvis 
förvaltningsberättelsen kommer att välja vilket resultat man vill framhäva inför de externa 
användarna. De kommer alltså medvetet att framhäva det resultat som bäst avspeglar 
verksamheten och det resultat som man vill att de externa användarna ska betrakta som the 
bottom-line.  
 



 

 - 52 - 

Vad som tydligt framkom i vår empiriska studie var att ett renodlat alternativ av 
resultatrapportering anses kunna tillföra mest för de externa användarna, då två valalternativ i 
mindre utsträckning ger användarna en transparent och jämförbar redovisning.  Två valalternativ 
till att rapportera resultat anses vara ett ofullständigt fastställande från IASB och har resulterat i 
en lösning som i dagsläget har ett flertal oklarheter. Den bakomliggande tanken till revideringen 
av IAS 1 är att presentera den finansiella informationen tydligare och är ett område som 
konvergensprojektet behandlar. En harmonisering av standarden IAS 1 och Statement of 

comprehensive income anses vara ekonomiskt lönsamt och underlättar för de externa användarna 
då alla företag tillämpar en gemensam redovisning. När företagen ständigt anpassar sig till den 
rådande förändringstakten inom IFRS-världen skapar de även värde för sina externa intressenter 
och blir attraktiva för nya intressenter.  
 
Uppsatsens bidrag 
 
Utifrån vår uppsats har vi kommit fram till att den nya Statement of comprehensive income kan 
tillföra både positiva och negativa aspekter för de externa användarna av finansiella rapporter, 
vilket presenteras nedan: 
 

• Statement of comprehensive income ger en bättre helhetsbild av företagets finansiella 
resultat och ställning till den externa användaren. 

 
• Statement of comprehensive income tillför den externa användaren ett nytt sätt att betrakta 

ett företags resultat på. 
 
• Statement of comprehensive income ställer krav på en ökad medvetenhet och kunskap hos 

den externa användaren för att kunna tolka och använda informationen på rätt sätt. 
 

• Statement of comprehensive income skapar otydlighet angående vilket resultat som ska 
utgöra företagets bottom-line. 

 
• Statement of comprehensive income medför att de företag som har många aktiva poster i 

other comprehensive income gör att resultaträkningen blir osammanhängande för den 
externa användaren. 

 
• Statement of comprehensive income som är ett steg mot målet om en internationell 

harmonisering underlättar och tydliggör företagets finansiella rapport för den externa 
användaren då vi får en gemensam redovisning. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
I samband med uppsatsens arbete har vi upptäckt många nya intressanta aspekter som kan vara av 
intresse att studera och för utveckling av vidare forskning.  Framförallt skulle det vara intressant 
att göra en liknande studie igen inom en tioårsperiod då man kan utvärdera vad Statement of 

comprehensive incomes verkliga effekt tillför de externa användarna. Det skulle i samband med 
detta även vara intressant att utvärdera vilket av de respektive resultatrapporteringssätt som 
företag väljer att tillämpa och varför. Då hade det varit relevant att göra en undersökning bland 
börsnoterade företag för att ta reda på deras inställning och uppfattning om Statement of 

comprehensive income.   
 
Då Statement of comprehensive income träder ikraft kan det vara intressant att undersöka hur 
företag i praktiken förhåller sig till denna förändring och hur de tror att detta påverkar sina 
intressenter. För vidare studier av denna aspekt kan det vara väsentligt att studera vilket behov av 
hjälpmedel som exempelvis resurser och kompetens som krävs vid en omställning vid ett 
införande av ny redovisningsstandard.   
 
En ytterligare aspekt som vore intressant studera och som vi upptäckt under våra uppsatsstudier 
är att det hade varit intressant att utforska IASB respektive FASB som organisation ingående och 
undersöka om konvergensprojektet någonsin kan nå sitt ursprungliga syfte och därmed 
åstadkomma en harmonisering. Detta med tanke på att vår empiriska studie visade tendenser till 
en framtida maktkamp mellan länder där de båda normgivningsorganen är verksamma.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Statement of comprehensive income 
 

1. Vilken är Din allmänna inställning till att rapportera resultat enligt Statement of 

comprehensive income om du jämför med dagens resultatrapportering? Motivera ditt 
ställningstagande. 

 
2. Hur tror du att de externa intressenterna påverkas av den nya resultatrapporteringen, 

Statement of comprehensive income? Möjligheter/konsekvenser? 
 

3. Vad förmedlar det nya Statement of comprehensive income för budskap när det gäller 
informationsvärdet i en utökad resultaträkning för en extern intressent? 

 
4. I ”the exposure draft of 2006” var IASB:s styrelse oense om vad det gäller att presentera 

resultaträkningen i en utökad resultaträkning eller i två separata dokument. Vilka fördelar 
respektive nackdelar ser du till denna valmöjlighet? Vad anser du och varför? 

 
5. Generellt har comprehensive income varit omdiskuterat i diverse debatter och mötts av 

starka negativa reaktioner. Vilka förklaringar kan du se till detta ställningstagande? 
 

6. Anser du att total comprehensive income för året ska vara underlag vid 
nyckeltalsberäkning? Motivera! 

 
7. Varför tror du att det har dröjt 12 år efter införandet i USA innan normgivningsorganet 

IASB ansåg det vara nödvändigt att tillämpa Statement of comprehensive income? Kunde 
det ha införts tidigare? 

 
Redovisningstradition och harmonisering inom redovisningsområdet 
 

8. Redovisningen inom den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen med Sverige som 
utgångspunkt har påverkas av många olika omvärldsfaktorer såsom politiska, 
ekonomiska, kulturella och juridiska.  

 
a) Vilka av dessa anser Du har betydelse för utvecklingen inom harmoniseringsprocessen? 
På vilket sätt? Finns det ytterligare faktorer? 

 
b) Finns det faktorer som motverkar och som kan förhindra en gemensam normgivning 
mellan FASB och IASB? 

 
9. Vilken är din egen uppfattning om hur den anglosaxiska kontra den kontinentala 

redovisningstraditionen påverkar harmoniseringsprocessen? 
 
10. Kommer vi i framtiden att kunna uppnå en gemensam normgivning inom redovisningen? 

 
11. Hur mycket kommer den nya ändringen av IAS 1 som träder i kraft år 2009 att medföra i 

utvecklingen mot en harmoniserad normgivning? 



 

 

12. Är det rimligt och varför är det rimligt för Sveriges noterade bolag att ha en sådan 
förändringstakt i IASB för att ständigt anpassa sig till globaliseringen?  
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