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Förord 

 
Som författare till den här uppsatsen vill vi ta tillfället i akt och tacka personer som både 

medverkat samt hjälpt oss under processens gång.  

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Håkan Javefors för tips och råd samt stöttning 

under uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka våra respondenter för deras deltagande samt 

nedlagd tid. Utan deras medverkan hade studien aldrig blivit verklighet. Vidare vill vi 

framföra ett tack till våra opponenter för bra och konstruktiv kritik. 
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Abstract 
The revised IAS 1, presentation of financial statements, became mandatory the 1 of 

January 2009. IAS 1 is an international accounting standard issued by the IASB, to be 

applied on Swedish listed companies when consolidating financial statement. The 

revision means that the unrealized value changes that are not owner-related and were 

previously recognized directly in equity now must be reported as comprehensive income, 

under the headline other comprehensive income. The design of the financial statements 

has therefore changed which has impacted how a company is required to present their 

financial performance and position. Several options concerning both layouts and 

headlines of the financial statements are given to the companies in the new IAS 1. 

IASB´s stated aim of the revision is that it will lead to better usability by allowing the 

users´ ability to better analyze and compare the provided information.  

 

The purpose of this study is to examine what impact the revision of IAS 1 has had on 

usefulness of financial statements. We intend to highlight the issue from two 

perspectives, accounting specialists and financial analysts, in order to form an opinion 

about how the usefulness of the financial statement is affected. We have chosen to 

interview our respondents in person or over the phone in order to obtain answers that will 

lend themselves to qualitative analysis.  

 

The study shows that the usefulness of financial statements is increasing overall but that 

it occurs to be at the expense of more complex reports. As a user there are higher 

demands to understand and interpret the meaning of the statements in order to take 

advantage of the new IAS 1 and the comprehensive income. The revision has led to more 

open and transparent reports and also the comparability between companies has 

increased. The result regarding whether or not the possibility to analyze the provided 

information have improved or not is somewhat ambiguous. This is due to the fact that our 

respondents have given quite the opposite statements regarding the usefulness of other 

comprehensive income and in particular comprehensive income. The main reason seems 

to be the fact that it is hard to assess the importance of other comprehensive income and 

that they tend to fluctuate. The study also indicates that the revision only has a marginal 

effect on the professional user and that it is primarily the non-professional user for which 

the revision will bring consequences, both positive and negative. However, our results 

indicate that some of the problems are temporary in their nature which will be mitigated 

when the knowledge of the revision and the new performance measure, comprehensive 

income, increases. 

 

Keywords: IAS 1, Comprehensive income, Other comprehensive income, Financial 

analyst, Accounting specialist, Usefulness, Transparency. 



 

III 

Sammanfattning 
Den reviderade versionen av IAS 1, utformning av finansiella rapporter, trädde i kraft 1 

januari år 2009. IAS 1 är en internationell redovisningsstandard utgiven av IASB, vilken 

skall tillämpas av svensknoterade bolag vid upprättande av koncernredovisning sedan år 

2005. Revideringen innebär att orealiserade värdeförändringar som inte är ägarrelaterade 

och som tidigare redovisades direkt mot eget kapital nu skall redovisas över 

totalresultatet, under rubriken övrigt totalresultat. Utformningen av de finansiella 

rapporterna har därmed förändrats vilket har påverkat hur företag presenterar både sitt 

resultat och sin finansiella ställning. Valmöjligheter gällande såväl uppställningsform 

som val av rubriker på de finansiella rapporterna ges till företagen i och med nya IAS 1. 

IASB: s uttalade syfte med revideringen är att den skall leda till ökad användbarhet 

genom att användarnas möjlighet att analysera och jämföra information kommer att 

förbättras.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilken påverkan revideringen av IAS 1 har medfört 

på användbarheten av finansiella rapporter. Vi avser att belysa frågan ur två perspektiv, 

redovisningsspecialisters samt finansanalytikers för att på så sätt kunna skapa oss en 

uppfattning om hur användbarheten av de finansiella rapporterna påverkats. Vi har valt 

att intervjua våra valda respondenter personligen eller via telefon för att på så sätt uppnå 

bredd samt aspektrikedom i våra erhållna svar.  

 

Undersökningen visar att användbarheten av finansiella rapporter ökar överlag, men att 

det sker till priset av mer komplicerade rapporter. Som användare ställs det högre krav att 

förstå samt tolka innebörden av rapporterna för att kunna dra nytta av nya IAS 1 och 

totalresultatet. Revideringen har lett till att rapporterna blir mer öppna och transparenta 

samt att jämförbarheten, företag emellan, har ökat. Resultatet om huruvida möjligheten 

att analysera den information som tillhandahålls har förbättrats eller inte är något 

tvetydig. Det beror på att respondenterna har gett motsatta uttalanden om nyttan av övrigt 

totalresultat och i synnerhet totalresultat. Den främsta orsaken tycks vara att det är svårt 

att bedöma betydelsen av posterna samt att de tenderar att fluktuera. Studien visar även 

på att revideringen endast har en marginell påverkan på den insatta eller professionella 

användaren och att det framförallt är den icke professionella användaren för vilken 

revideringen kommer att medföra konsekvenser, både positiva och negativa. Dock 

indikerar vårt resultat att en del av problemen är av övergående karaktär vilka allt 

eftersom kunskapen om revideringen och det nya resultatmåttet, totalresultat, ökar 

kommer att mildras. 

 
Nyckelord: IAS 1, Totalresultat, Other comprehensive income, Finansanalytiker, 

Redovisningsspecialist, Användbarhet, Transparens. 



 

IV 

Begreppsprecisering  
 

 FASB- amerikanskt normgivningsorgan som ger ut redovisningsreglerna/ 

standarderna SFAS. (IFRS/IAS 2009) 

 

 IASB- europeiskt normgivningsorgan som ger ut redovisningsreglerna/ 

standarderna IFRS. (IFRS/IAS 2009) 

 

 IAS 1- redovisningsregel/standard utgiven av IASC senare IASB som specificerar 

utformningen av finansiella rapporter. Reviderad version trädde i kraft 1 januari 

2009. (IFRS/IAS 2009) 

 

 Övrigt totalresultat/ Other comprehensive income - en resultaträkningsdel som 

följer efter ”årets resultat” där poster som klassificeras som ”övriga totalresultat” 

följer och där det avslutas med en summa för ”totalresultatet”. (IFRS/IAS 2009) 

 

 Finansiella rapporter - resultaträkning, balansräkning, sammanställning av 

förändring av eget kapital, kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar (ÅRL). 

Rapport över totalresultat. (IAS 1) 

 

 Finansanalytiker - samlar in information om utvecklingen inom de företag eller 

branscher man bevakar. Bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar, 

framtidsutsikter och annan information analyseras och värderas med hjälp av 

värderingsmodeller. Med hjälp av analyserna avgör investerarna ifall de skall 

köpa eller sälja de aktuella aktierna. (Arbetsförmedlingen 2009) 
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1 Inledning 
 

 

Uppsatsens första kapitel ger en introduktion av den utveckling som legat till grund för 

att en reviderad version av IAS 1 utvecklats. Därefter behandlas studiens 

problemdiskussion, syfte, avgränsning samt målgrupp. Uppsatsens disposition beskrivs 

sist i kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens redovisning härstammar från två olika redovisningstraditioner, den kontinentala 

och den anglosaxiska. På senare tid har de kontinentala förespråkarna börjat ta efter den 

anglosaxiska traditionen varpå två varianter av den anglosaxiska traditionen har 

utvecklats.  De representeras av de två normgivningsorganen IASB (International 

Accounting Standards Board), normgivare i Europa, och FASB (Financial Accounting 

Standard Board), normgivare i USA. Det är ett steg på vägen för redovisningen mot en 

harmonisering av regelverken. (Smith, 2006) År 2002 inledde IASB och FASB ett 

samarbete som benämns konvergensprojektet (The Norwalk Agrement) där syftet är att 

harmonisera de amerikanska redovisningsreglerna US GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles) och de europeiska redovisningsreglerna IFRS/IAS (International 

Financial Reporting Standards/ International Accounting Standard). (FASB 2009a) 

 

Lagstiftningen gällande de svenska redovisningsreglerna är på grund av medlemskapet i 

EU under stort inflytande av den lagstiftning som finns inom unionen. Denna utveckling 

påverkas i sin tur i hög grad av de standarder som IASB förespråkar. Det har haft stora 

konsekvenser för hur redovisningen sker i Sverige. Utvecklingen av reglerna har 

framförallt präglats av en rörelse bort från värdering till anskaffningsvärden till att istället 

tillåta eller kräva att värdering görs till verkliga värden. Väletablerade 

redovisningsprinciper som försiktighetsprincipen och realisationsprincipen har därmed 

inom vissa områden hamnat i skymundan. (Sundgren et al. 2009) 

 

Ett stort steg på vägen mot värdering till verkliga värden i Sverige togs år 2002 genom 

IAS- förordningen. Konsekvenserna av IAS- förordningen innebar att samtliga noterade 

företag måste upprätta sin koncernredovisning enligt de av EU- kommissionen godkända 

standarder utgivna av IASB. Detta innebär att sedan år 2005 är IFRS de 

redovisningsstandarder som noterade företag är skyldiga att tillämpa vid upprättandet av 

koncernredovisning. (Smith, 2006).  

 

Värderingar till verkligt värde leder med nödvändighet till att företag som följer IFRS i 

sina finansiella rapporter, rapporterar ännu icke realiserade vinster eller förluster. Var och 

i vilka finansiella rapporter dessa värdeförändringar rapporteras har tidigare berott på 

vilket tillgångsslag som är föremål för värdering och huruvida det har rört sig om vinst 

eller förlust. Praktiskt har det inneburit att vissa orealiserade intäkter endast påverkat det 

egna kapitalet. Argumentet för denna typ av tillvägagångssätt har varit att 

försiktighetsprincipen delvis följs eftersom värdeförändringen inte syns i 
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resultaträkningen (Smith, 2006). FASB har i stället sedan år 1997 genom sin standard 

Statement No. 130, Reporting Comprehensive Income beslutat att det endast är 

förändringar i ett företags eget kapital som beror på transaktioner med ägare som skall 

redovisas direkt mot eget kapital, exempelvis utdelning. Icke ägartransaktioner, 

exempelvis orealiserade värdeförändringar, skall redovisas mot other comprehensive 

income (övrigt totalresultat), vilket medför att resultaträkningen påverkas av 

värdeförändringarna. (Edlund & Kyrö, 2008) 

 

Den 6 september år 2007 utfärdade IASB följande pressmeddelande gällande 

revideringen av IAS 1, utformning av finansiella rapporter: “The publication of IAS 1 

marks the completion of the first phase of the IASB’s joint initiative with the US 

Financial Accounting Standards Board (FASB) to review and harmonise the presentation 

of financial statements”. (IASB 2009a) 

 

Den nya versionen av IAS 1 är i samma linje som FASB: s Statement No. 130, Reporting 

Comprehensive Income. Den är resultatet av IASB: s arbete tillsammans med FASB 

under ett större projekt med namnet: ”Financial Statement presentation”. (IASB 2009a) I 

den nya standarden påverkas bland annat resultatrapporteringen och titlarna på de 

finansiella rapporterna. Två varianter på uppställningsformer av resultaträkningen finns 

med i omarbetningen. Den första varianten utgår från den traditionella resultaträkningen, 

med skillnaden att efter årets resultat så tillkommer posterna i övrigt totalresultat. Den 

innehåller de transaktioner som tidigare redovisades i eget kapital och inte utgör 

ägartransaktioner, exempelvis förändringar av verkligt värde på finansiella tillgångar. 

Den andra varianten består av två rapporter, den traditionella resultaträkningen och 

ytterligare en med titeln rapport över totalresultat. Den andra rapporten börjar med årets 

resultat från resultaträkningen och därefter specificeras transaktioner som tidigare 

redovisats i eget kapital och som inte utgör ägartransaktioner. (Edlund & Kyrö, 2008) 

 

1.2 Problemdiskussion  

Som en del av harmoniseringsarbetet mellan IASB och FASB har det från och med 1 

januari, 2009 införts en reviderad IAS 1 som gäller för noterade koncernföretag. Den 

medför att ett nytt resultatmått har införts och valmöjligheter gällande såväl 

uppställningsform som namn på de finansiella rapporterna ges. Orealiserade 

värdeförändringar som tidigare redovisats direkt mot eget kapital skall nu redovisas över 

totalresultatet, vilket därmed förändrar utformningen av de finansiella rapporterna. Den 

kommer att påverka hur företagen presenterar både resultatet och dess finansiella 

ställning. Resultaträkningen kommer i och med införandet av övrigt totalresultat att 

inkludera fler poster än tidigare. Revideringen syftar till ökad användbarhet genom att 

användarnas möjlighet att analysera och jämföra finansiell information förbättras. (IASB 

2009a) 

 

Eftersom det primära syftet med finansiella rapporter är att fungera som beslutsunderlag 

för olika intressenter, där investerare och ägare är de primära, är viktiga aspekter att de 

finansiella rapporterna besitter kvalitativa egenskaper såsom begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. Dessa egenskaper skall säkerställa att rapporterna är 
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användbara samt ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och prestation. 

(IFRS/IAS 2009) 

 

Finansanalytiker använder finansiella rapporter i syfte att värdera och analysera företag 

vilket medför att dem har god insikt i resultaträkningens funktion och betydelse samt 

användbarheten av rapporter. Därmed menar vi att de är en aktörsgrupp vars perspektiv är 

av intresse att undersöka gällande revideringen av IAS 1. Redovisningsspecialister 

besitter expertis inom redovisning och revision främst gällande regelverk och standarder. 

De hänger med i den internationella utvecklingen och har på det viset en större 

bakgrundsbild och förståelse för förändringar som sker i Sverige baserat på 

internationella beslut. Deras perspektiv är intressant att undersöka då de har god insikt i 

hela processen av en finansiell rapports process, från att den framställs av företagen, 

granskas av revisorer och senare även analyseras och används av finansanalytiker och 

andra intressenter.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken påverkan revideringen av IAS 1 har medfört 

på användbarheten av finansiella rapporter sett ur redovisningsspecialisters och 

finansanalytikers perspektiv.   

 

1.4 Avgränsning 

I vår studie avgränsar vi oss till svenska noterade företag som upprättar 

koncernredovisning enligt standarder utgivna av IASB. Vidare avgränsar vi oss till att se 

revideringens påverkan på användbarheten av finansiella rapporter ur två perspektiv, 

redovisningsspecialister och finansanalytiker. När det gäller definitionen på användbarhet 

är det enligt IASB och dess föreställningsram som vi hänvisar till. För att fördjupa 

resonemanget kring användbarhet har även annan litteratur beaktats.  

 

1.5 Målgrupp 

Vår primära målgrupp består av yrkesverksamma inom redovisningsområdet samt 

aktieägare. Med de yrkesverksamma inkluderas redovisningsansvariga på företag, 

analytiker, revisorer samt redovisningsspecialister. Ytterligare målgrupper är studenter 

med inriktning externredovisning eller revision för vilka denna uppsats kan utgöra grund 

för vidare forskning eller allmänt intresse, men även utbildningsansvariga för kurser vilka 

behandlar koncernredovisning och internationell redovisning.  

 

1.6 Studiens disposition 

Kapitel 2: Metodval 

De olika vetenskapliga metoderna som vi har valt att använda under vår 

forskningsprocess presenteras i kapitlet. Teoretiska beskrivningar på olika 



 

- 4 - 
 

forskningsansatser och val blandas med motiveringar till vilka metoder vi valt för vår 

studie. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska del skall ge en bakgrund samt förståelse till vårt valda ämne. Det 

huvudsakliga fokuset i kapitlet läggs på revideringen av IAS 1 samt det nya resultatmåttet 

totalresultat och forskning på området. 

 

Kapitel 4: Presentation av vår empiriska undersökning 

Respondenternas svar presenteras var för sig under olika rubriks indelningar. 

Presentationen görs i form av en berättande text där direktcitat från intervjuerna vävs in 

för att förtydliga sammanhanget.    

 

Kapitel 5: Analys och tolkning av empirin 

Våra erhållna svar från respondenternas tolkas och analyseras med koppling till studiens 

teoretiska del. Vi försöker urskilja samband och meningsskiljaktigheter från våra erhållna 

svar.  

 

Kapitel 6: Slutdiskussion 

Här presenteras våra slutsatser av studien som framkommit från analys och tolkning av 

empirin. Vidare kommer studiens syfte att besvaras samt att förslag på vidare forskning 

inom ämnet ges.  
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2 Metodval 
 

 

Kapitlet kommer att beskriva de val vi har gjort inför och under vår studie. De olika 

forskningsansatserna som vi kommer att behandla samt ta ställning till är 

förhållningsätt, angreppssätt och strategi. Senare i kapitlet kommer studiens process att 

presenteras samt giltighetsanspråk.  

 

2.1 Förhållningssätt 

Inom samhällsvetenskapen finns det två förhållningssätt; positivism och hermeneutik. Ett 

positivistiskt synsätt innebär behov av verifikation och empirism för att påståenden skall 

anses vara vetenskap. Påståendena måste kunna styrkas och verifieras genom 

erfarenheter, vilket innebär att en teori tas fram genom observation och experiment. 

Hermeneutik innebär försök till tolkning av meningsfulla fenomen. Tolkning leder fram 

till förståelse genom förförståelse för fenomenet, samt att se det i dess sammanhang eller 

kontext. (Gilje & Grimen, 2007) 

 

Skillnaden mellan de olika förhållningssätten är att positivismen betonar små delar, det 

vill säga detaljer, medan hermeneutiken betonar helheten. Positivismen strävar efter att 

förklara och förutse fenomen medan hermeneutiken söker förståelse. Positivismen vill 

även undvika tolkningar och inlevelse medan hermeneutiken menar att subjektivitet är 

nödvändigt för förståelse. (Gilje & Grimen, 2007) Vi hade för avsikt att skapa oss en 

förståelse för IAS 1: s revidering och dess konsekvenser på användbarheten av finansiella 

rapporter genom tolkning och inlevelse. Det medförde att vi anlade ett hermeneutiskt 

förhållningsätt och inte ett positivistiskt.  

 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen. Den är viktig för 

att kunna påvisa sambanden mellan det vi skall tolka, förförståelsen och i det 

sammanhang som det måste tolkas i. Den hermeneutiska spiralen beskriver även vikten 

av och sambandet mellan rörelse från del till helhet men även från förförståelse till 

förståelse för att tolka ett fenomen. (Patel & Davidson, 2003) Vårt valda hermeneutiska 

förhållningssätt i studien medförde att vi kom att närma oss studien med en viss 

förförståelse. Med denna förförståelse som grund genomförde vi de första intervjuerna, 

där syftet var att erhålla en förståelse. Denna förståelse lät oss utveckla en djupare 

förförståelse vilken vi tog med oss till resterande intervjuer. Det beskrivna arbetssättet är 

ett exempel på den hermeneutiska spiralen. 

 

2.2 Angreppssätt 

Det finns två primära perspektiv inom forskningen; kvantitativ respektive kvalitativt 

perspektiv. Valet av perspektiv påverkar hur forskaren väljer att bearbeta insamlad 

information. Det kan röra sig om statistiska metoder eller metoder för tolkning av 

textmaterial. (Patel & Davidson, 2003) 
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Med det kvantitativa perspektivet som bas genomför forskaren en undersökning med 

inställningen att allt som observeras skall göras mätbart och presenteras numeriskt. Som 

en följd är undersökningar av denna typ oftast icke flexibla och högt strukturerade. 

Forskaren antar en observerande roll och vill ha så lite påverkan på forskningsfenomenen 

som möjligt för att allmängiltiga lagar skall kunna härledas. Kunskapsinnehållet tenderar 

att bli fragmentariskt eftersom fokus ligger på delarna framför helheten. Det är vanligt att 

den kvantitativa metoden används av positivistiska forskare. (Gilje & Grimen, 2007) 

 

En forskare med ett kvalitativt perspektiv anser inte att alla fenomen är möjliga att 

omvandla med hjälp av matematik och statistik. Alla fenomen besitter unika karaktärer 

som inte går att mäta. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att få en djupare 

kunskap och förståelse om ett fenomen än vad den kvantitativa ansatsen möjliggör. 

Interaktion med forskningsobjekten är en kännetecknande egenskap vilket innebär att 

forskaren är en aktiv deltagare istället för distanserad observatör. Analys görs löpande för 

att på så sätt ta fram information som kan berika och leda forskningen vidare. 

Kunskapsinnehållet blir helhetsinriktat snarare än fragmentariskt eftersom fokus ligger på 

att förstå helheten framför delarna. (Patel & Davidson, 2007) 

 

Avsikten med den här uppsatsen är att undersöka huruvida revideringen av IAS 1 

påverkar användbarheten av finansiella rapporter sett från redovisningsspecialisters och 

finansanalytikers synvinkel. Det har skett genom personliga intervjuer vilket har medfört 

att en kvalitativ ansats har anlagts. Målsättningen var att fokusera på ett begränsat antal 

intervjusubjekt, i vårt fall 5 stycken, för att på så sätt tillåta att längre och grundligare 

intervjuer kunde genomföras. Det innebar att varje intervju därmed hade högre potential 

att klarlägga aspekter och ge en mer nyanserad bild av intervjusubjekten än vad som hade 

varit möjligt med ett kvantitativt perspektiv. Därmed uppnåddes en djupare förståelse för 

hur de olika intervjusubjekten ställde sig till revideringen och dess påverkan på 

användbarheten av finansiella rapporter.  

 

En tongivande del av revideringen är introducerandet av övrigt totalresultat, den svenska 

översättningen på other comprehensive income (OCI). Forskning som undersökt 

effekterna av OCI på amerikanska företag har inte nått någon konsensus om vilken nytta 

posterna som inkluderas i OCI faktiskt har (Dhaliwal et al, 1998), (Hirst & Hopkins, 

1999), (K. Kanagaretnam et al, 2009). Därav är det intressant att se hur ståndpunkterna 

gällande övrigt totalresultat står sig på den svenska marknaden. Forskningen har 

huvudsakligt varit kvantitativ där statistiska samband har undersökts vilket medför att en 

kvalitativ forskning på området är intressant. Det kvalitativa perspektivet möjliggjorde 

även för oss att under intervjun justera detaljnivån på frågorna vid behov för att se till att 

vi fick den information som var nödvändig för att kunna besvara vårt syfte. 

Målsättningen var att en övergripande bild, en helhet, på detta vis kunde arbetas fram. 

Denna övergripande helhet arbetades fram genom analys och tolkning av de kunskaper 

som vunnits från å ena sidan specialisterna å andra sidan finansanalytikerna. Förståelsen 

för delarna resulterade i att en helhet framträdde.  
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2.3 Strategi 

En forskare arbetar med att producera teorier som skall utmynna i kunskap om 

verkligheten. I detta arbete krävs det att teoribygget relateras till verkligheten, även kallat 

empiri. Empirin i vår studie är insamlad data i form av intervjumaterial. Arbetet med att 

relatera teori och empiri i det vetenskapliga arbetet kan ske genom olika 

tillvägagångssätt. Ett första arbetssätt är det deduktiva alternativet där en forskare utifrån 

redan befintliga teorier och principer härleder hypoteser som sedan prövas empiriskt. Ett 

annat arbetssätt är när en forskare arbetar induktivt, vilket kännetecknas av upptäckande. 

Där studeras forskningsfenomenet utan att ha en teoretisk förankring, utan istället ligger 

empirin till grund för att en teori formuleras. Det tredje arbetssättet, abduktion, är en 

kombination av de deduktiva och induktiva tillvägagångssätten, där de två metoderna 

används i följd av varandra och ibland i flera intervaller. Först används induktion för att 

från enskilda fall formulera en preliminär teori. I nästa steg prövas teorin på nya fall 

vilket är ett deduktivt arbetssätt. (Patel & Davidson, 2003) 

 

En fördel med att arbeta abduktivt är att forskaren löper mindre risk att bli låst, då två 

arbetssätt kombineras. Det finnas även en negativ aspekt att ha kännedom om, gällande 

risken att vara färgade av tidigare forskning och erfarenhet. Det gäller att vara så 

förutsättningslös som möjligt vid val av studieobjekt och vid formulering av en 

hypotetisk teori. Att arbeta abduktivt kan även innebär att de teorier som formuleras 

endast beskriver det unika avgränsade område som studeras och kan då bli mera lokala 

teorier. (Patel & Davidson, 2003) 

 

I vår studie arbetade vi abduktivt med tanke på att empirin blev behandlad under två olika 

tidpunkter under studiens gång. Intervjuer skedde först med vår ena aktörsgrupp 

(redovisningsspecialister), där en hypotetisk teori till vårt syfte utvecklades. Sedan 

intervjuades vår andra aktörsgrupp (finansanalytiker), där teorin från den första 

aktörsgruppen blev testad för att sedan bli utvecklad och generaliserad. Vi bearbetade och 

analyserade endast materialet från vår första aktörsgrupps intervjuer till viss del för att 

inte bli för färgade av dem.  

 

2.4 Studiens process 

Vår studie tog vid efter att en förundersökning av ämnet genomfördes. Därefter skedde 

funderingar kring urval av respondenter, insamling av data i form av sekundärdata och 

primärdata. Primärdata har i vår studie bestått av personliga intervjuer. 

2.4.1 Förundersökning 

Ikraftträdandet av den reviderade IAS 1, utformning av finansiella rapporter, skedde 1 

januari i år, vilket gör vårt uppsatsämne dagsaktuellt. Efter vår genomgång av inledande 

litteraturöversikt ansåg vi oss inte ha hittat tillräckligt med svenska artiklar och 

uttalanden gällande revideringen av IAS 1 och det nya resultatmåttet, totalresultat. För att 

inte vid ett senare tillfälle i uppsatsen upptäcka att ämnet saknar problematik 

genomfördes en förundersökning. Vi kontaktade Sveriges tre största revisionsbolag för 

att få deras syn på vårt valda ämne. Den respons vi bemöttes av var att ämnet var 

intressant att belysa samt att vi även fick rekommendationer på att fokusera på 
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redovisningsspecialister istället för på revisorer. Ett av de större bolagen som vi 

kontaktade hade även på deras hemsida förslag på uppsatsämnen där en variant av vårt 

tilltänkta ämne fanns representerat. Efter förstudien ansåg vi oss ha fått svar på att vårt 

planerade uppsatsämne stod sig även ute i praktiken och var av intresse att bedriva 

forskning inom.  

2.4.2 Urval 

Det finns flera olika typer av urvalsmetoder som kan användas. Exempel på en klass av 

urval är totalundersökningar där målet är att inkludera samtliga aktörer inom det aktuella 

området i undersökningen. Det förekommer även slumpmässiga urval och systematiska 

urval, där skillnaden mellan dessa två är att den förra slumpar fram urvalet ur en 

population medan den senare systematiskt väljer ett urval ur populationen. (Patel & 

Davidson, 2003) En fjärde klass av urval är icke slumpmässiga urval där urvalet som 

inkluderas i undersökningen väljs med hänsyn taget till exempelvis potentialen att bidra 

till att syftet med undersökningen uppnås, vilket varit avgörande vid vårt val. Det slutliga 

urvalet är således en följd av det fenomen som valts att undersöka. (Backman, 1998)  

 

Vid val av redovisningsspecialister har uteslutande aktörer anställda på något av de fyra 

främsta revisionsbolagen i Sverige valts. Detta har säkerställt att samtliga specialister är 

aktiva på ett revisionsbolag som hanterar noterade koncerner vilka är skyldiga att följa 

IAS 1 i sin helhet och därmed har god kännedom om revideringen av den samma. 

Motiveringen till valet av redovisningsspecialister är att de har god kännedom om de 

olika teorier och koncept som har präglat och utvecklat redovisningen samtidigt som de 

även besitter expertkunskap avseende dagens redovisningsstandarder och regler. Med 

hänsyn taget till hur nyligen IAS 1 reviderades anser vi därför att specialister bättre har 

kunnat leda oss till svar på vårt syfte, än revisorer. Det var även den responsen vi fick 

från revisorer som vi talade med under vår förundersökning. De två valda 

redovisningsspecialisterna är aktiva författare till artiklar publicerade i 

redovisningstidskriften Balans vilket är ett tecken på att de är kunniga och följer 

utvecklingen inom området. Den ena är doktorand och den andre är ekonomidoktor samt 

har även författat ett stort antal redovisningsböcker. 

 

Vid val av finansanalytiker har ett viktigt kriterium varit att de som del av sitt arbete 

analyserar koncernrapporter samt har viss kunskap eller arbetar med frågor inom 

redovisningsområdet. Från början var tanken att två respondenter från varje aktörsgrupp 

skulle väljas. Dock ansåg vi att informationen vi erhöll från de två första 

finansanalytikerna inte var tillräcklig för uppnå vårt syfte, därav kompletterade vi med 

ytterligare en. Vår ena respondent uppmärksamma vi genom dennes artikel i Balans samt 

i Dagens industri gällande just revideringen av IAS 1. Samme analytiker har tidigare 

arbetet som analyschef inom två av nordens största mäklarfirmor. Han har även författat 

ett stort antal böcker inom redovisning och företagsvärdering samt har en bakgrund inom 

både redovisningsundervisning och revision. Han räknas även till en av de mest citerade 

analytikerna i svensk affärspress. De andra två finansanalytikerna arbetar både två på 

ledande och väletablerade investmentbanker i Sverige, där den ena även har en ledande 

roll samt arbetar med redovisningsfrågor.  
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2.4.3 Sekundärdata 

I sökandet efter för denna studie relevant litteratur har Högskolan i Borås 

bibliotekskatalog varit ett viktigt hjälpmedel. Vi identifierade ett antal nyckelbegrepp vi 

ansåg var intressanta för vår uppsats, vilka vi använde som referens vid sökande efter 

litteratur. Vi hade även innan starten på uppsatsen som en del av vår utbildning kommit i 

kontakt med litteratur som vi ansåg var relevant för området. En stor del av litteraturen 

behandlar redovisningsteori eftersom vi anser att det är viktig att kunna belysa de 

teoretiska koncept som har varit starka drivande faktorer bakom utvecklingen mot övrigt 

totalresultat.  

 

Det primära problemet vi stött på i vår litteratursökning är att vårt ämne behandlar ett så 

pass nytt område eftersom den reviderade IAS 1 inte blev ett krav förrän 1 januari år 

2009. Vi blev även förvånade över hur lite artiklar och forskning från svenska forskare vi 

kunde hitta. Som en konsekvens av det är majoriteten av tidigare forskning som vi tagit 

del av bedriven utomlands, framför allt av amerikanska forskare. Other comprehensive 

income har använts i de finansiella rapporterna i USA sedan år 1997 och är i huvudsak 

identiskt med övrigt totalresultat. Vi anser därför att denna forskning har hög relevans 

även för vår studie. Som hjälpmedel att hitta dessa forskningsrapporter har vi använt oss 

utav samsök, vilken är en sökfunktion som kan söka såväl simultant i flera databaser som 

efter specifika tidskrifter. All utländsk forskning är publicerad i etablerade och 

respekterade tidskrifter. Även uttalanden och dokument från FASB och IASB utgör 

viktiga källor. 

2.4.4 Intervjuer 

Personliga intervjuer har högre potential att möjliggöra identifiering av aspekter som 

enkäter utesluter. (Bell, 1995) Eftersom vi har varit intresserade av att förstå hur aktörer 

upplever samt påverkas av revideringen har intervjuer gett oss möjlighet att dels ställa 

följdfrågor i den mån vi behöver erhålla mer utvecklade svar men även möjlighet att få 

information från reaktioner såsom tonfall och pauser. Eftersom merparten av Sveriges 

finansanalytiker arbetar på företag vars huvudkontor är belägna i Stockholm har vi med 

tanke på studiens tidsram valt att genomföra telefonintervjuer med samtliga respondenter 

i den aktörsgruppen. Vi anser inte att det har haft någon egentlig negativ effekt. Vi har 

använt oss av högtalartelefon för att vi båda två skall ha kunnat vara delaktiga i 

intervjuerna. För att kunna säkerställa att texterna, som transkriberingsarbetet har 

resulterat i, är så korrekta som möjligt har vi använt oss av diktafon vid samtliga 

intervjuer.  

 

Kännetecknande för intervjuer är att flera ställningstaganden gällande utformningen och 

formuleringen av frågorna måste göras. Till exempel måste val rörande strukturering och 

standardisering göras. Strukturering innebär hur fritt intervjuobjektet får besvara frågan 

medan standardisering innebär hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 

gäller frågornas utformning och i vilken ordning de skall ställas. (Patel & Davidson, 

2003) Den kvalitativa intervjun innebär ofta att intervjun koncentreras kring få men 

betydelsefulla punkter, vilket syftar till att utmynna i djup, snarare än bred, information 

från den intervjuade personen. (Carlsson, 1991) 
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Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ ansats i vår studie där vi själva har tolkat samt 

dragit slutsatser utifrån svaren har vi valt att ha ett stort svarsutrymme för 

intervjusubjekten för att på såsätt få mer nyanserade svar och underlag till vårt analys- 

och tolkningsarbete. Vi har däremot valt att ha utformning såväl som ordningsföljd på 

frågorna relativt standardiserade för att underlätta jämförelse och analys av våra 

respondenters svar. Våra intervjufrågor till respondenterna har sammanställts i en 

intervjuguide, se bilaga 1 och 2. För att säkerställa att frågorna skulle leda till svar på vårt 

syfte överlämnade vi dem till vår handledare för granskning innan dem ställdes. 

Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna innan intervjun eftersom vårt intresse 

har varit att tolka deras spontana svar och reaktioner. Däremot har varje intervjusubjekt 

fått mottaga en översiktlig beskrivning av ämnet innan intervjuerna genomfördes.  

 

Intervjuer genomfördes först med redovisningsspecialisterna vilket var ett aktivt val från 

vår sida. Vi ville få så mycket kunskap om revideringen av IAS 1 som möjligt först, för 

att på så sätt vara väl förbereda för våra intervjuer med finansanalytikerna. Efter att våra 

första intervjuer med specialisterna var genomförda tog vi ett ställningstagande gällande 

hur de följande intervjuerna med finansanalytikerna skulle påverkas av våra nyvunna 

kunskaper. Vi valde att vara delvis färgade efter våra inledande intervjuer då det har ett 

tvåfaldigt syfte. Dels är det svårt eller rent sagt omöjligt att närma sig ett fenomen 

förutsättningslöst (Gilje & Grimen, 2007). Det skulle därmed vara svårt för oss att avgöra 

om eller hävda att resultaten från resterande intervjuer var helt oberoende av övriga. Dels 

kom insikter vunna från intervjuer med redovisningsspecialisterna att göra oss medvetna 

om eventuellt nya aspekter på frågorna som också skulle vara relevanta att ställa i 

följande intervjuer med finansanalytikerna. 

 

2.5 Giltighetsanspråk 

För att säkra god kvalitet i en kvantitativ studie måste vi dels veta att det som undersöks 

är det som avses att undersökas, det vill säga, vi måste veta att vi har god validitet och vi 

måste veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga har god reliabilitet i det vi 

gör. I en kvalitativ studie däremot är begreppen validitet och reliabilitet nära 

sammanflätade, till och med så nära att det endast tals om validitet inom kvalitativ 

forskning. För att uppnå god validitet krävs det att samtliga delar i forskningsprocessen 

genomsyras av validering, det vill säga giltighet. Kvalitativa studier kännetecknas av en 

stor variation vilket gör att det är svårt att finna klara regler och tillvägagångssätt för att 

uppnå god kvalitet. Det talas om inre och yttre validitet, där det första handlar om de val 

som forskaren har gjort och där de andra handlar om studiens generaliserbarhet. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

2.5.1 Inre validitet 

Eftersom varje kvalitativ studie är unik är det viktigt att den som tar del av resultatet kan 

bilda sig en uppfattning om alla de val som har gjorts under studiens gång. Det gäller hela 

forskningsprocessen; från forskningsproblemets uppkomst till hur analysarbete 

genomförs samt hur resultatet presenteras. (Patel & Davidson, 2003)  
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Enligt Patel & Davidsson (2003) krävs det att respondenterna är noga utvalda för att 

kunna säkerhetsställa trovärdigheten av den empiriska datainsamlingen. I valet av 

respondenter känner vi oss trygga med att ha lyckats intervjua trovärdiga respondenter 

som har lett oss till svar på vårt syfte. Ett antal av våra aktörer har själva skrivit böcker 

eller forskat inom sina respektive områden vilket vi anser vara en kvittens på deras 

kompetens och därmed förmåga att ha gett oss sakenliga svar på våra frågor. Utifrån de 

genomförda intervjuerna har transkribering från inspelat material och anteckningar till en 

utskriven text genomförts. Genom denna transkribering kan det garanteras att ingenting 

från respondenternas svar har gått förlorat. Den utskrivna texten har vi enkelt och smidigt 

kunnat återgå till för att inte missa något i vårt analys- och tolkningsarbete. Som vi nämnt 

ovan har vi bedrivit ett visst analysarbete under vår empiriska insamling eftersom vi valt 

att bli delvis färgade av vår första aktörsgrupp. Förståelsen som vi erhöll från första 

aktörsgruppen gav oss en mer utvecklad förförståelse vilken vi tog med oss till resterande 

intervjuer med aktörsgrupp två. Arbetssättet har skett utifrån den hermeneutiska spiralen 

vilken vi behandlat under förhållningssätt. 

 

Ett sätt att underbygga validitet sker genom triangulering. Validering sker då flera olika 

datakällor används, exempelvis flera olika personer eller olika dokument. En variation 

kan här berika studien och ge en fylligare bild. (Patel & Davidsson, 2003) Våra två 

aktörsgrupper redovisningsspecialister och finansanalytiker kan vara ett exempel på just 

triangulering där vi undersöker om och hur åsikterna variera beroende på ur vems 

perspektiv det granskas. Det slutliga resultatet har också granskats för att kunna 

säkerställa att syftet med studien har besvarats. 

2.5.2 Yttre validitet 

Det är viktigt att resultatet utvärderas, att författarna kan generalisera sitt erhållna resultat 

och därmed besvara följande fråga: hur långt kan slutsatserna egentligen dras. (Olsson & 

Sörensen, 2001) Våra erhållna svar från varje aktörsgrupp har varit relativt i samma linje 

vilket vi anser öka studiens generaliserbarhet. Tiden har varit en faktor vilken förhindrat 

att fler respondenter har kunnat intervjuas, vilket innebär att vi inte kan hävda att 

resultatet är representativt för samtliga redovisningsspecialister och finansanalytiker. 

Dock så anser vi att det ger en god indikation på hur respektive aktörsgrupp ställer sig till 

revideringen.  

2.5.3 Källkritik 

Exempel på egenskaper som är viktiga att beakta gällande tillförlitligheten av källor är 

äkthetskrav, oberoendekrav och färskhetskrav. Äkthetskravet innebär som namnet 

antyder att kontrollera om materialet är äkta. I vår studie har endast litteratur som 

återfinns vid biblioteket på Högskolan Borås använts, varpå vi anser att ingen anledning 

finns till ifrågasättande berörande detta material. Gällande tidigare forskning och 

pressmeddelanden har stor vikt lags på att dokument och forskningsarbeten finns 

publicerade i välkända tidskrifter vilka innan publicering genomför en omfattande 

granskning. (Ejvegård, 2009) 

 

Oberoendekravet innebär att undvika exempelvis propaganda och vinklat material men 

även att vara uppmärksam på att text kan ha tagits ur sitt sammanhang och därför ha en 
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annan betydelse än vad som avsetts (Ejvegård, 2009). Vårt urval av litteratur har 

författats av välkända forskare och är etablerade böcker inom området vilket torde 

minimera risken för att det skulle vara missvisande. Detta kriterium blir däremot aktuellt 

vad gäller granskning av pressmeddelanden från de båda normgivarna FASB och IASB 

eftersom det inte är troligt att de själva skulle belysa eventuella tveksamheter/svagheter i 

sina uttalanden. Med färskhetskravet menas att nyare källor bör väljas framför äldre, dock 

finns det undantag (Ejvegård, 2009). Detta är ett viktigt kriterium för oss då regelverken 

inom redovisning förändras konstant vilket leder till att stora delar av litteraturen inom 

området blir inaktuella. Vi har därför noga kontrollerat att det som behandlas i litteraturen 

fortfarande är aktuellt. Vid granskning av amerikansk litteratur och forskning har vi även 

tagit hänsyn till att den information som presenteras, nödvändigtvis inte är representativ 

fullt ut för Sverige eftersom båda länder länge följt olika redovisningstraditioner. 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I kapitlet beskrivs den teori samt forskning som ligger till grund för studiens teoretiska 

del. Vi kommer att börja behandla de två redovisningstraditioner som världens 

redovisning härstammar ifrån samt redovisningssystemens uppdelning inom princip- och 

detaljbaserad redovisning. Därefter kommer internationell redovisning att behandlas 

som följs av ett ingående kapitel om IAS 1 standardens revidering. Vidare presenteras 

comprehensive income, forskning på området, IASB: s definition på användbarhet samt 

användarna av finansiella rapporter. Avslutningsvis beskrivs forskningsinriktningarna 

the behavioral approach och the events approach. Vi har valt att använda de engelska 

termerna eftersom vi inte hittat några lämpliga svenska benämningar. 

 

3.1 Två redovisningstraditioner  

Dagens redovisning i världens i-länder kännetecknas av och har sina rötter i två olika 

redovisningstraditioner. Dels är det den kontinentala traditionen som omfattar de 

västerländska länderna, förutom några undantag som istället följer den anglosaxiska. Den 

andra traditionen är den anglosaxiska som innefattas av länder som USA, Storbritannien, 

Irland och Holland. Den kontinentala traditionen har sitt civilrättsliga ursprung i romersk 

rätt och är typiskt legalistisk, vilket innebär att dess regler är baserade på nedskrivna 

lagar. Synen på god redovisning är därmed den som överensstämmer med lagen. Den 

anglosaxiska traditionen har däremot inte grundats på nedskrivna lagar, utan har istället 

baserats på sedvanerätt som har kompletterats med normerande rättsfall från domstolar. 

Tre faktorer som förklarar att skillnaderna fortfarande finns kvar är sambandet mellan 

redovisning och beskattning, olika finansieringskällor och ägarstruktur. (Smith, 2006) 

 

3.2 Princip- och detaljbaserad redovisning 

Forskare och andra verksamma inom redovisningsyrket har länge försökt att 

systematisera och klassificera olika länders redovisningssystem. En möjlig utgångspunkt 

för klassificering på övergripande nivå är huruvida redovisningen är princip- eller 

detaljbaserad. Alla redovisningssystem utgår från ett antal grundläggande principer, vilka 

i sin tur kan tolkas på två olika sätt. Den ena modellen utgår från att principerna ligger till 

grund för mål och riktlinjer, men lämnar ifrån sig detaljutformningen till praxis. I den 

andra modellen ligger principerna till underlag för ett stort antal detaljerade regler. Som 

de flesta andra länder i Europa utgår svensk redovisning från den första modellen, 

principbaserad. Övriga västerländska länder samt USA tillämpar den detaljstyrda 

redovisningen med ett stort antal regler. (Grönlund et al, 2005) 

 

De länder vars redovisningssystem är principbaserad, överlåter därmed ansvaret till 

normgivare och redovisningsprofessionen att tillsammans utveckla en redovisningspraxis. 

Den detaljbaserade utgår istället från några få principer som i praktiken tillämpas med 

hjälp av detaljerade regler som anger exakt hur det skall redovisa i varje enskilt fall, där 
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ligger ansvaret i reglerna och dess utformning. Som beskrivits ovan så sker det en tydlig 

skiljelinje mellan de olika länders redovisningssystem. Eftersom det i dagsläget sker en 

harmonisering mellan olika länders redovisningsreglering med syfte att göra information 

mer jämförbar, bedöms det olämpligt att ha två olika styrda redovisningssystem. 

(Grönlund et al, 2005).  

 

3.3 Harmonisering 

Enligt nationalencyklopedin innebär harmonisering av en lag/föreskrift inom EG-rätten, 

att de nationella reglerna närmar sig varandra. Den nationella lagstiftningen ändras så den 

stämmer överens med reglerna inom EU. (Ne, 2009) Varje land har egna regler, filosofier 

och mål på nationell nivå för att kontrollera sina resurser. Harmonisering på 

redovisningsnivå är arbetet med att försöka förena eller förlika dessa skillnader mellan 

olika redovisningsregler med varandra och hitta kompromisser som kan accepteras av 

samtliga parter. Anledningen till att en harmoniserad redovisning förespråkas har flera 

orsaker, exempelvis kräver den globala kapitalmarknaden en allt mer jämförbar 

redovisning, då de multinationella företagen ökar och verkar mer och mer på samma 

marknad eller aktiebörs. (Artsberg, 2005) 

 

3.4 Internationell redovisning 

Svensk redovisning är sedan vårt inträde i Europeiska Unionen år 1995 sluten till den 

lagstiftning som finns inom unionen på redovisningsområdet. Internationell redovisning 

har därav ett stort inflyttande på svensk redovisning. (Westermark, 2005) 

3.4.1 EU & IAS- förordningen 

Under flera år har det förts diskussioner inom EU om att inom unionen harmonisera och 

utveckla reglerna för noterade företags redovisning. De har främst gällt att harmonisera 

de inom unionen tillämpade redovisningsnormerna med de normer som tillämpas 

internationellt, exempelvis IAS/IFRS. Rådet och Europaparlamentet antog år 2002 en 

förordning om tillämpning av IASB: s internationella redovisningsstandarder, den så 

kallad IAS- förordningen. Den innebar bland annat att noterade företag från och med år 

2005 skulle upprätta sina koncernredovisningar enligt de internationella 

redovisningsstandarder som EU-kommissionen antog. Därmed blev det obligatoriskt för 

svenska börsbolag att upprätta sina koncernredovisningar efter internationella standarder. 

(Westermark, 2005) 

 

För att en redovisningsstandard skall bli antagen inom EU och därmed innefattas i svensk 

redovisningslagstiftning får den inte strida mot de fjärde och sjunde bolagsrättsliga 

direktiven. Den måste då följa principerna om att redovisningen skall ge en rättvisande 

bild av företagens resultat och ställning, bidra till det europeiska gemensamma bästa och 

uppfylla kriterierna för begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  

(Westermark, 2005) 
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3.4.2 IASB 

IASB är ett privat internationellt normgivningsorgan som ger ut 

redovisningsstandarderna IFRS/IAS. De arbetar för att förbättra och harmonisera 

världens redovisning. Organisationen, som har sitt säte i London, bytte namn år 2001 från 

IASC till IASB då de genomgick en omorganisation. (Artsberg, 2007) IASB: s 

målsättning är att utveckla, i allmänhetens intresse, en enda uppsättning av hög 

kvalitativa, begripliga och internationella normer för finansiell rapportering.(IASB 

2009b) IASB hade en politisk framgång i och med att IAS- förordningen antogs i EU år 

2002. I och med det har de fått ett stort inflyttande i EU-lagstiftningen. IFRS gäller dock 

inte endast för europeiska länder och dess företag utan har en internationell prägel och 

efterföljs bland annat i delar av Afrika och Asien samt i Australien. I dessa länder kräver 

eller tillåter de användningen av IFRS eller så arbetar de för att konvergera till IFRS. 

(IASB 2009c) Följande steg följs vid framtagningen av en ny standard inom IASB: 

 

1. Fastställa vilka projekt som skall prioriteras, genom samråd med bland annat SAC 

(Standards Advisory Committee).  

 

2. Genomföra projektet, genom att tillsätta en arbetsgrupp som utvecklar förslag. 

Projektet kan här drivas inom IASB eller i samarbete med andra normgivare, 

exempelvis FASB. 

 

3. Ett diskussionsdokument utarbetas som allmänheten kan kommentera. 

 

4. Ett förslag till standard publiceras, ett så kallat exposure draft. Allmänheten får 

även här möjlighet att kommentera förslaget. 

 

5. Bearbetning av förslaget, vilket resulterar i en färdig standard. 

 

6. Uppföljning av standardens tillämpning och vid behov görs förändringar.  

 

Remissförfarandena involverar redovisnings- och revisionsexperter över hela världen. 

Även övriga intressenter som har ett intresse för standarderna, såsom analytiker, börser 

och akademier får möjlighet att lämna synpunkter. (Sundgren, 2009) 

3.4.3 FASB 

FASB är en nationell redovisningsnormgivare (till skillnad från IASB som är 

internationell) som utfärdar standarder, i första hand enbart för amerikanska företag. 

Dock så har FASB stort inflyttande även på internationell nivå och har blivit en förebild 

för många normgivare över hela världen. IASB: s standarder kan ses som förkortade 

europeiska versioner av de amerikanska standarderna. (Westermark, 2005) SEC 

(Securities and Exchange Commission) är ett statligt organ som har till uppgift att 

övervaka de amerikanska börsbolagen. De har gett FASB fullmakt att utfärda regler som 

skall gälla för alla företag som är listade på någon aktiebörs och om reglerna inte följs 

blir företagen avregistrerade. (Artsberg, 2005)  
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USA: s normgivningsorgan, FASB, benämner sin samling standarder för US GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles) och gäller för alla noterade bolag i USA. 

Varje enstaka rekommendation som ges ut betecknas SFAS (Statement of Financial 

Accounting Standards). GAAP kan översättas som något allmänt accepterat och har 

samma betydelse som god redovisningssed i Sverige. (Riahi-Belkaoui, 2005) 

3.4.4 Konvergensprojektet 

Avsikten med samarbetet mellan IASB och EU i och med antagandet av IAS- 

förordningen i unionen är att gemensamma internationella standarder skall leda till 

jämförbarhet mellan redovisningen i olika länder och på så sätt åstadkomma en 

harmonisering av redovisningen. Även om Europa och EU har kommit en lång bit 

gällande att harmonisera regler och standarder inom Europa och på internationell nivå så 

kvarstår fortfarande många skillnader gentemot de amerikanska redovisningsreglerna. 

(Sundgren et al, 2009)  

 

Normgivningsorganen IASB och FASB inledde år 2002 ett samarbete som går under 

namnet konvergensprojektet (The Norwalk Agreement). Syftet är att de två dominerande 

redovisningssystemen i världen, IFRS och US GAAP skall harmoniseras. Projektet har 

för avsikt att resultera i överensstämmelse av standarder både på kort- och långsikt. Om 

konvergensprojektet i framtiden helt fullföljs, kan vi förvänta oss en gemensam 

världsstandard för finansiell rapportering. (FASB 2009b)  

 

Normgivningsorganen driver dock fortfarande egna projekt, men en stor bakomliggande 

drivkraft till dem är konvergensprojektet. Till en början var målet att först skapa ett 

gemensamt ramverk (Conceptual Framework), som sedan skulle kunna utgöra grunden 

för framtida gemensamma redovisningsstandarder. Arbetet med ramverket är uppdelat i 

olika faser och har i dagsläget fördröjts i avvaktan på att andra gemensamma projekt skall 

bli klara. En del standarder har framtagits ihop, exempelvis IFRS 3, om förvärv och IFRS 

8, om rörelsesegment. (Sundgren, 2009) 

 

3.5 IAS 1- utformning av finansiella rapporter 

Som en del av konvergensprojektet har IASB och FASB utvecklat ett gemensamt projekt 

vid namn “Financial Statement Presentation”. Syftet med projektet är att skapa en 

gemensam standard som kommer att styra organisationer och deras presentation av 

information i de finansiella rapporterna. Inom IASB är det standarden IAS 1, utformning 

av finansiella rapporter, som har berörts av projektet. Den genomförda revideringen av 

IAS 1 avser att öka de finansiella rapporternas användbarhet. Det gäller framförallt vid 

analys av företagens prestation och finansiella ställning, men även vid jämförelse av 

finansiell information. Jämförbarheten mellan regelverken förväntas även förbättras. 

(IASB 2009d) 

 

I april år 2004 beslutade organen att närma sig projektet genom tre faser. Indelningen i de 

tre olika faserna, A, B och C bearbetas och fullbordas tidsmässigt olika. (IASB 2009e) 

IASB: s utkast till ändrad IAS 1 (fas A) publicerades i form av ett “exposure draft” i mars 

2006, där remisstid gavs till juli 2006. I utkastet gavs klara ståndpunkter till förändringen 
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av IAS 1. Tidigare hade också ett diskussionspapper givits ut där en öppen presentation 

av olika frågeställningar gällande IAS 1 gjorts. Även där gavs möjlighet till remissvar. 

Frivilligt ikraftträdande av nya IAS 1 gavs från och med räkenskapsår som börjar den 1 

januari 2007. EU kommissionen antog den ändrade IAS 1 2008, med tvingande 

användning för medlemsländerna från och med räkenskapsår som börjar den 1 januari 

2009. (IASB 2009e)  

 

Syftet med standarden är att den: ”föreskriver grunden för utformning av generella 

finansiella rapporter för att säkerställa jämförbarhet både med företagets egna 

finansiella rapporter för tidigare perioder och med andra företags finansiella rapporter. 

Den innehåller övergripande krav avseende de finansiella rapporternas utformning, 

riktlinjer för deras struktur samt minimikrav på innehållet i dem”. (IFRS/IAS 2009) 

3.5.1 Nya benämningar på de finansiella rapporterna 

En del av fas A och revideringen är att nya benämningar för rapporterna har föreslagits. 

Syftet med namnbytena är att de anses beskriva rapporternas funktion, syfte och innehåll 

bättre. Tillämpningen av de nya benämningarna är dock frivillig.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rapportsbenämningar (egen utformning) 

3.5.2 Rapport över totalresultat 

Den gemensamma tanken från IASB och FASB är att alla förmögenhetsförändringar 

(intäkter och kostnader) som inte är ägarrelaterade skall samlas i en resultaträkning. 

Därmed kommer den nya rapporten att innehålla fler poster än tidigare. Rapporten har 

IASB gett namnet: Rapport över totalresultat (Statement of Comprehensive Income) 

tidigare resultaträkning (Income Statement). (IASB 2009e) Huvudförändringen i IAS 1 är 

alltså att särskilja transaktioner som är ägarrelaterade med icke ägarrelaterade. De fem 

poster som utgör icke ägarrelaterade transaktioner benämns övrigt totalresultat och skall 

flyttas från eget kapital rapporten till rapport över totalresultat. Posterna som än så länge 

skall ingå i resultaträkningsdelen som följer efter årets resultat är enligt IFRS/IAS 2009: 

 

 förändringar i omvärderingsreserv (se IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 

och IAS 38 Immateriella tillgångar). 

 aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer som redovisas enligt 

punkt 93 A i IAS 19 Ersättningar till anställda.  

 vinster och förluster som uppkommer vid omräkning av en utlandsverksamhets 

finansiella rapporter (se IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser). 

Traditionell benämning    Ny benämning 

Resultaträkning     Rapport över totalresultat 

Balansräkning     Rapport över finansiell ställning 

Redogörelse för förändringar i eget kapital  Rapport över förändring i eget kapital 

Kassaflödesanalys     Rapport över kassaflödesanalys 
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 vinster och förluster vid omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas (se 

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering). 

 den effektiva delen av vinster och förluster på säkringsinstrument i en 

kassaflödessäkring (se IAS 39). 

 

IASB: s tillägg av övrigt totalresultat (other comprehensive income) skall inkluderas i 

den nya resultaträkningen. Dock så tillåter IASB i dagsläget ett val mellan att antingen ha 

en resultaträkning eller en uppdelning på två rapporter. Informationsinnehållet är exakt 

lika, oavsett om företaget väljer en eller två resultatrapporter. Nedan visas ett exempel på 

en tvådelad resultaträkning. Förutom möjligheten att välja mellan en eller en tvådelad 

resultaträkning återstår fortfarande valmöjligheten mellan kostnadsslags- eller 

funktionsindelad resultaträkning. (IASB 2009e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning 

 
Jan-Sept (MSEK)     2009  2008 

 

Nettoomsättning      148 144 141 905 

Kostnad för sålda varor & tjänster    -96 943 -90 139 

Bruttoresultat       51 201  51 766  

 

Forsknings- och utvecklingskostnader   -23 749 -25 357 

Försäljnings- och administrationskostnader   -19 585 -18 681 

Omkostnader       -43 334 -44 038 

 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader    2 204  1 475 

Andelar i JV och intresseföretags resultat   -5939  842 

Rörelse resultat      4 132  10 045 

 

Finansiella intäkter      1 560  2 267 

Finansiella kostnader      -830  -1 602 

Resultat efter finansiella poster    4 862  10 710 

 

Skatter        -1 460  -3 107 

Periodens resultat      3 402  7 603 

 

Minoritetsfördelning      44  215 

Majoritetsfördelning      3358  7388 

 

Resultat per aktie (kronor)     1,05  2,31 
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Figur 2. Resultaträkning och rapport över totalresultat (Källa: Omarbetning av 

Ericssons Q3-rapport, 22 okt 2009) 

3.5.3 Rapport över finansiell ställning 

En förändring som har skett med den traditionella balansräkningen är att dess namn har 

föreslagits att bytas ut. En andra förändring är att det nu krävs en balansräkning per de tre 

senaste räkenskapsårens utgång istället för på två år. Det skall ge möjlighet till att kunna 

analysera en årsredovisnings tvåårs nyckeltal, såsom räntabilitet och 

kapitalomsättningshastighet. (IASB 2009e)  

3.5.4 Rapport över förändring i eget kapital 

Utgångspunkten för revideringen har varit att renodla och särskilja transaktioner med 

ägarna från andra transaktioner som leder till förändringar i företagets tillgångar och 

skulder. Därav tillåts i dagsläget endast en uppställning av eget kapital rapporten som 

endast skall visa förändringen i eget kapital från resultaträkningens sista rad och från 

transaktioner med ägarna. I och med att eget kapital rapporten nu utgör en egen primär 

rapport, existerar inte längre alternativet att ange förändringarna i not. Rapporten skall 

inte baseras på den tidigare komponenten årets resultat utan istället på totalresultatet för 

perioden. (IASB 2009e) Revideringen har också medfört att andra standarder har 

påverkats och följdändrats. Där det tidigare stod att poster (icke ägarrelaterade) skulle 

redovisas direkt i eget kapital står det nu att de skall redovisas mot övrigt totalresultat. 

(IFRS/IAS 2009)  

Rapport över totalresultat 
 

Jan-Sept (MSEK)     2009  2008 

 

Periodens resultat      3 402  7 603 

 

Övrigt totalresultat 

Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner  -355  -1 731 

Omvärdering av aktier och andelar    -1  930 

Kassaflödessäkringar      5 090  -2 206 

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser  -3 655  2 922 

 

Skatt på poster redovisade direkt i/överförda  

från eget kapital      -1 565  1 180 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt  -486  1095 

 

Totalresultat för perioden     2 916  8 698 

 

Minoritetsfördelning      -47  317 

Majoritetsfördelning      2963  8381 
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3.5.5 Framtiden 

För att de två redovisningsorganen i framtiden skall kunna ge ut en gemensam standard 

pekar mycket på att IASB kommer att ta bort valmöjligheten över en eller två rapporter. 

FASB och IASB hade från början kommit överrens om att endast kräva en rapport, vilket 

bröts av IASB då de stött på starkt motstånd av företagsrepresentanter, men även på 

politisk nivå. (Hällefors, 2006) Ett förslag från IASB är att endast en totalresultaträkning 

skall vara tillåten. De anser att användaren kommer att reagera på övrigt totalresultat om 

det presenteras där dem förväntas att upptäcka det, nämligen i en resultatrapport. Redan 

nu finns förslag från IASB, i form av tre olika alternativ, på hur övrigt totalresultat skall 

redovisas i en rapport. (IASB 2009f) 

 

Ett stickprov på kommentarer (comment letters) som företag skickat till IASB angående 

revideringen av IAS 1, fas B, visar att det finns ett missnöje med IASB: s förslag att ta 

bort möjligheten att presentera övrigt totalresultat i en separat rapport. 

 

”Totalresultat som ett prestationsmått är inte meningsfullt. Att kalla det resultat kan vara 

missledande. Har ett företag tjänat eller förlorat något på omräkningsdifferenser på 

utländska tillgångar eller skulder som kommer att fortsätta användas i verksamheten? Vi 

är oroliga att förslaget till att endast tillåta en totalresultaträkning kommer att jämställa 

totalresultatet med nettoresultatet och därför förvirra investerare. Nettoresultatet måste 

vara fritt från den förvirring som kommer att ske om en summering till en 

totalresultaträkning görs…” (Översättning av Emerson- 28 april 2009) (FASB 2009c) 

 

Liknande åsikter har även framkommit från andra företag exempelvis, Johnson-Johnson 

och den tyska Banken Verband. (FASB 2009c) 

 

Fas B av projektet behandlas i dagsläget. Diskussionspapper gavs ut i oktober år 2008 för 

fas B där remissvaren skulle in senast i april år 2009. Ett exposure draft förväntas komma 

ut i april år 2010. Just nu ses allt material som kommit in över och det arbetet planeras att 

pågå till januari år 2010. Projektet tar upp mer grundläggande frågor om presentation och 

visning av information i de finansiella rapporterna. En ny modell har föreslagits för hur 

informationen i de finansiella rapporterna skall presenteras, vilket skedde i och med att 

IASB gav ut ett diskussionspapper för fas B. Det gavs förslag om att ett företags 

finansiella ställning skall presenteras samt grupperas inom de olika aktiviteterna, 

verksamhet, investering och finansiering, istället för som dagens indelning på tillgång, 

skuld och eget kapital. Varje aktivitet skulle sedan bli disaggregerad eller delas upp så att 

dess intäkter och kostnader blir redovisade enligt deras karaktär. Modellen kräver av 

företagen att presenterar hur de skapar värde för sin affärsverksamhet separat från hur de 

finansierar den. IASB anser att syftet med modellen är att den skall göra ett företags 

finansiella uttalanden mer användbara genom att de måste lämna och organisera 

detaljerad information på ett sätt som tydligt kommunicerar en integrerad finansiell bild 

av företaget. (IASB 2009f) 
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3.6 Comprehensive income - Totalresultat 

Debatt rörande hur vinster skall redovisas har pågått länge. Den huvudsakiga frågan har 

kretsat kring om de poster som skall inkluderas i vinsten skall utgå från 

kärnverksamheten eller om ett allomfattande vinstbegrepp skall användas. I USA valdes 

comprehensive income som resultatmått år 1997, vilket regleras av standarden SFAS 

130. (Schroeder et al, 2005) Som en följd av revideringen av IAS 1 har begreppet även 

introducerats för företag som upprättar sin redovisning i enlighet med standarder utgivna 

av IASB. I Sverige har översättningen av comprehensive income resulterat i begreppet 

totalresultat vilket endast, än så länge, måste användas av noterade företag vid 

upprättande av koncernredovisning. (IFRS/IAS 2009) Definitionen av totalresultat är 

förändringen i ett företags eget kapital tillföljd av transaktioner och andra omständigheter 

vilka inte är ägartransaktioner. Den inkluderar alla förändringar i eget kapital förutom de 

som uppstått tillföljd av transaktioner med ägarna och distribution till de samma. 

Redovisningen följer därmed kongruensprincipen. (Schroeder et al, 2005) 

 

Övrigt totalresultat är benämningen på de vinster och förluster som inkluderas i 

totalresultatet men utesluts från resultatet, vilket innebär att för ett företag som inte har 

några övrigt totalresultat poster så kommer totalresultat och resultat att vara det samma. 

Riahi-Belkaoui (2005) menar att en fördel med totalresultat är att det lämnar upp till 

användarna att själva göra sina bedömningar angående vilka poster de anser vara viktiga 

när den sanna vinsten skall beräknas. Vidare menar han även att inkluderande av 

totalresultat belyser händelser som inträffar såväl regelbundet som oregelbundet och 

därmed, i enlighet med fortlevnadsprincipen, visar att företaget existerar i en kontinuerlig 

följd. (Riahi-Belkaoui, 2005) Förespråkarna för ett inkluderande av övrigt 

totalresultatposter menar att totalresultatet utgör ett bättre mått på ett företags 

prestationer. (Dhaliwal et al, 1998)  

3.6.1 Forskning 

Forskningsresultaten kring comprehensive income visar inte någon enhetlig bild huruvida 

posterna i övrigt totalresultat bidrar till ett bättre mått utifrån vilket ett företag kan 

utvärderas. I huvudresultatet i en studie av Dhaliwal et al (1998) framkommer inte några 

bevis som indikerar att totalresultat är mer associerat med marknadens värdering av ett 

företags aktier än vad resultatet är. Det är därmed en indikation på att investerare inte ser 

övrigt totalresultatposterna som betydelsefulla eller vet hur de skall hantera dem. Inte 

heller finner Dhaliwal et al (1998) något bevis på att totalresultat bättre kan förutspå 

framtida kassaflöden. Emellertid visar studien att en av posterna i övrigt totalresultat, 

värdering till verkligt värde av finansiella instrument som kan säljas, förtydligar 

associationen mellan resultat och aktiepris. Slutsatserna författarna av studien 

presenterar, är att totalresultat inte är ett bättre mått på företagets prestation än vad 

resultatet är samt att, med undantag för finansiella instrument som kan säljas, så utgör 

posterna i övrigt totalresultat störningar i rapporterna. (Dhaliwal m.fl. 1998) 

 

En studie av Kanagaretnam et al (2009) visar istället att totalresultatet bättre kan bedöma 

ett företags prestationer än resultat. Dem visar även, tvärtemot vad Dhaliwal et al (1998) 

kommer fram till, att totalresultat är användbart vid förutsägelse av framtida kassaflöden 

och är mer associerat med priset på aktier. 
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King et al (1999) undersöker hur ekonomichefer, CFO, ställer sig till de poster som 

inkluderas i totalresultatet samt vilken rapport de föredrar att redovisa posterna i. I USA 

tilläts vid tillfället för studien, företag att redovisa posterna på tre olika sätt, antingen i 

förändringen i eget kapital eller i någon av de två resultatbaserade varianterna som 

tidigare redogjorts för ovan. Resultatet visar att de ledare som anser att posterna saknar 

relevans för företaget valde att redovisa posterna i rapporten över förändring i eget 

kapital medan de som ansåg att posterna var relevanta valde något av 

resultaträkningsalternativen. Författarna av studien drar slutsatsen att valet var företagen 

redovisar posterna är en metod för att signalerna ledningens uppfattning angående 

relevansen av informationen till användarna.   Vidare visar studien att av de tillfrågade 

ekonomicheferna ansåg 35,9 % att totalresultatet varken var användbart eller missledande 

medan 38,46 % ansåg informationen vara missledande eller delvis missledade. (King et 

al, 1999) 

 

3.7 Användbarhet enligt IASB 

Ett krav för att finansiell information skall anses användbar för användarna av den 

samma är enligt IASB att den presenterar en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning, finansiella resultat samt kassaflöden. IASB betonar i föreställningsramen för 

utformning av finansiella rapporter att det finns fyra kvalitativa egenskaper som är extra 

viktiga att ta i beaktande för att uppnå god användbarhet för användarna. Dessa är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. Dessa fyra kriterier är i sin tur 

beroende av ett antal underkriterier. Dessa är även de kriterier som måste vara uppfyllda 

för att en rättvisande bild skall visas enligt IASB: s föreställningsram. (IFRS/IAS 2009)  

3.7.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär att informationen som lämnas till användarna skall vara av sådan 

karaktär att den är lättbegriplig för användarna. Dock förutsätts att användarna har en 

rimlig förståelse för ekonomi, affärsverksamhet och redovisning och är beredda att 

studera informationen med rimlig noggrannhet. Vidare innebär kriteriet inte att 

information som är viktig för att bedöma ett företag får utelämnas endast på grund av att 

den kan anses vara komplicerad att förstå. (IFRS/IAS 2009) 

3.7.2 Relevans 

För att information skall tillföra något till användarna måste den vara relevant. Med 

relevans menas generellt att den kan påverka beslutsfattandet genom att underlätta 

bedömning av inträffade, aktuella eller kommande händelser. (IFRS/IAS 2009) 

Lönnqvist (2006) använder en liknande definition men väljer istället att dela upp relevans 

genom att använda de två begreppen prognos respektive återkopplingsrelevans. Båda 

dessa egenskaper är sammankopplade. Exempelvis skall informationen kunna användas 

för att ta fram prognoser som kan användas för att förutsäga framtida ekonomiska 

händelser samtidigt som den skall kunna användas för att utvärdera tidigare gjorda 

prognoser.  
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3.7.3 Tillförlitlighet  

Om information skall kunna tjäna som beslutsunderlag måste den vara tillförlitlig. 

Tillförlitlig information är inte vinklad eller innehåller väsentliga felaktigheter. 

(IFRS/IAS 2009) Tillförlitligheten beror på informationens förmåga att avbilda den 

ekonomiska verklighet som avser att avbildas. Riahi-Belkaoui (2005) menar att 

tillförlitligheten i information även beror på de kunskaper som specifika användare av de 

finansiella rapporterna besitter om de regler och standarder som använts vid upprättandet. 

Om en användare inte är på det klara med vilken effekt standarder får på hur 

informationen presenteras finns risken att beslut som fattas inte grundas på tillförlitlig 

information. (Riahi-Belkaoui, 2005) I IASB: s föreställningsram underbyggs 

tillförlitligheten av ett försiktighetskriterium vilket tar form genom 

försiktighetsprincipen, det vill säga att inte övervärdera tillgångar och undervärdera 

skulder. Övriga viktiga aspekter för att uppfylla försiktighetskriteriet är att i de fall 

osäkerhet föreligger så skall information som upplyser om detta redovisas. (IFRS/IAS 

2009) 

3.7.4 Jämförbarhet 

Jämförbarhet kan avse jämförbarhet ur två olika perspektiv. Dels innebär 

jämförbarhetskriteriet att jämförelser skall kunna göras över tiden för ett och samma 

företag men även mellan flera företag. Konsekvenserna av jämförbarhetskriteriet är att ett 

företag skall redovisa likadana händelser på ett konsekvent sätt. Olika företag skall inte 

redovisa exempelvis skulder och tillgångar som representerar lika förpliktelser och 

resurser på olika sätt. Rent praktiskt innebär kravet på jämförbarhet inte att företag för all 

framtid är låsta vid en viss värderingsmetod när den tagits i bruk. Förändringar i ett 

företags förutsättningar som innebär att en annan metod bättre eller tillförlitligare sätt 

avbildar innebörden av en händelse kan vara skäl till byte av redovisningsprincip. För att 

användare skall kunna jämföra är det därmed krav på att tydligt klargöra vilka 

redovisningsprinciper som tillämpas och i de flesta fall skall också rapporter från tidigare 

år räknas om i enlighet med den nya principen. (IFRS/IAS 2009) 

 

3.8 Användarna av finansiella rapporter  

Bland de primära intressenterna av finansiella rapporter brukar räknas nuvarande och 

potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder och statliga 

myndigheter. Den nytta som användarna har av de finansiella rapporterna kan sägas vara 

beroende på hur den bidrar till att bättre beslut kan fattas. Särskilt fokus bör läggas på hur 

väl informationen tillåter en användare att bedöma den framtida utvecklingen av 

företaget. Avgörande för att detta skall vara möjligt är dock att tillförlitlig information om 

vad som hänt ges. (IFRS/IAS 2009) 

 

Bland användarna står enligt Smith (2006) ägarna ut. De intar en särställning eftersom 

deras ersättning inte är kontraktsbunden. De får istället sin ersättning i form av den 

residual som kvarstår efter att företaget tillgodosett övriga intressenter. Storleken på den 

ersättning ägarna kan förvänta sig förmedlas via företagets redovisning. (Smith, 2006) 

IASB resonerar att investerare skall vara den grupp utifrån bedömning av den finansiella 

informationen skall ske. Eftersom de är den grupp som förser ett företag med riskkapital 
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bör information som tjänar deras intresse även tjäna övriga intressenter. Med ovanstående 

som utgångspunkt kan därmed de primära användarna av finansiella rapporter anses vara 

ägare och investerare. I egenskap av ägare är det av intresse att de finansiella rapporterna 

visar hur ledningen skött sig. (IFRS/IAS 2009) Riahi-Belkaoui (2005) använder 

terminologin accountability för att förklara detta. Accountabillity innebär att de 

finansiella rapporterna skall innehålla information vilken presenteras på ett sådant sätt att 

ledningens förvaltningsfunktion kan bedömas. Informationen skall även visa vilka 

framgångar som lyckats med att generera tillfredställande ekonomiska prestationer samt 

uppnå eller bevara en stark finansiell ställning. (Riahi-Belkaoui, 2005)  

  

Hur ett företag presenterar finansiell information är viktigt eftersom finansiella rapporter 

är det primära mediet genom vilket kommunikation med användarna av rapporterna sker. 

IASB menar att tidigare existerande regler tillät företag för många alternativa 

presentationsmodeller. Det i sin tur innebar att informationen presenterades på olika sätt 

vilket komplicerade för användarna att helt och hållet förstå informationen. Även, den 

ofta för höga, aggregationsnivån på de finansiella rapporterna är enligt IASB ett hinder 

för användarna att förstå hur de olika finansiella rapporterna hänger ihop. (IASB 2009f) 

 

Ett stort problem med att utveckla redovisningsstandarder som tjänar användarnas 

intressen är att det finns relativt lite kännedom om de beslutsprocesser och de mentala 

processer som användare genomgår innan de fattar ett beslut. Som en konsekvens av 

bristen på kunskap har nya forskningsinriktningar utvecklats där the behavioral approach 

och the events approach ingår. (Riahi-Belkaoui, 2005) 

 

3.9 The behavioral approach 

Förespråkare för the behavioral approach betonar vikten av att informationen som 

presenteras skall vara till nytta vid beslutsfattande samt förståelse för vilket beteende som 

informationen framkallar. The behavioral approach tar fasta på att olika innehåll och 

format på rapporterna framkallar olika beteenden. Utvärdering av olika 

rapporteringsmodeller, format och varierande öppenhet görs genom att undersöka 

relevansen av informationen samt vilken effekt den har på beteendet. (Riahi-Belkaoui, 

2005) 

 

The behavioral approach har legat till grund för en mängd olika teorier av vilka två är av 

intresse för denna studie, linguistic effects of accounting samt functional and data 

fixation. Lingustic effects of accounting menar att språk och redovisning har flera 

likheter. Precis som grammatiken bygger upp ett språk fungerar redovisningsregler som 

finansiell grammatik vilken bygger upp en ekonomisk verklighet. Hur denna grammatik 

används, det vill säga hur man väljer att formulera sig, kommer enligt denna skola att 

påverka vilka beslut som informationen stimulerar. Det språk som väljs formar och 

förmedlar en viss bild av verkligheten vilket kan påverka användare att agera på ett visst 

sätt. (Riahi-Belkaoui, 2005)  

 

Functional and data fixation föreslår att under vissa förutsättningar kan användare inte 

förändra sin beslutsprocess tillföljd av förändringar i de redovisningsregler och 
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procedurer vilka ligger till grund för informationen. Begreppet är lånat från psykologin 

och innebär kortfattat att om ett objekt tidigare använts av en individ på ett visst sätt kan 

det komma att hindra individen från att se alternativa användningssätt. Studier visar att 

användare kan ha svårt att ändra sin beslutsprocess till följd av förändringar i 

redovisningen eftersom de har blivit programmerade att reagera på ett visst sätt. (Riahi-

Belkaoui, 2005) De flesta studierna har hittat tendenser till functional fixation framförallt 

när företag ges möjlighet att välja var de vill presentera information i de finansiella 

rapporterna. (Ghani, 2009) 

 

Hirst & Hopkins (1999) visar i en studie att även väl insatta och kunniga individer 

påverkas av fenomenet. Studien undersöker huruvida inkluderandet av totalresultatposter 

i resultatet hjälper analytiker att upptäcka earnings management. Studien genomfördes 

genom att undersöka om analytikernas värdering av företagens aktier skiljde sig åt 

beroende på var i de finansiella rapporterna övrigt totalresultatposterna presenterades. 

Resultatet av studien visade att analytiker för det mesta satte högre pris på de 

företagsaktier som redovisade övrigt totalresultatposter i förändring över eget kapital 

rapporterna än för företag som redovisade samma poster i resultaträkningen. Studien 

visar därmed hur variationer i hur finansiell information presenteras kan ha effekt på hur 

analytiker värderar ett företag. Studien belyser även problematiken som uppstår när 

informationen förmedlas till investerare, som använder analytikernas värdering som en 

viktig komponent vid investeringsbeslut. (Hirst & Hopkins, 1999) 

 

Enligt Hällefors (2006) är ett huvudargument mot en resultaträkning att många 

rapportanvändare fokuserar på resultaträkningens sista rad. Han påpekar även att vissa 

parter menar att övrigt totalresultat inte utgör relevant resultatinformation för användarna, 

utan snarare är förvirrande.  

 

3.10  The events approach 

Enligt the events approach presenteras finansiella rapporter med allt för hög 

aggregationsnivå. Förespråkare för the events approach menar att eftersom finansiella 

rapporter används av en mängd olika användare med olika informationsbehov är det inte 

rimligt att anta att dagens finansiella rapporter är lämpliga för alla. Det är inte möjligt att 

på förhand utforma information som automatiskt kan passa in i de beslutsmodeller som 

olika användare använder sig av. Redovisningens uppgift blir därmed att presentera 

information om för företaget relevanta händelser men låta användarna själva aggregera 

den på det sätt som passar deras beslutsfattande. Utfallet av en sådan redovisning blir 

enligt förespråkarna att en bild av den riktiga ”ekonomiska verkligheten” framträder där 

inget utrymme för manipulering från ledningen lämnas. Kritik mot the events approach 

har riktats mot bland annat att somliga användare inte kan hantera ökad 

informationsmängd utan är beroende av aggregerade rapporter för att fatta beslut. Risken 

är att det uppstår så kallad information overload. (Riahi-Belkaoui, 2005) 
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4 Presentation av vår empiriska undersökning 
 

 

Vi presenterar här våra fem intervjuer var för sig. Vi har intervjuat två 

redovisningsspecialister och tre finansanalytiker. Intervjuerna med specialisterna har 

gjorts personligen på respektive kontor i Göteborg. Telefonintervjuer har gjorts med 

analytikerna då deras arbetsplatser är belagda i Stockholm. Vid beaktandet på ökad 

användbarhet av de finansiella rapporterna har vi valt att fokusera på olika områden, 

bland annat valmöjligheter gällande rapporter och rubriker, påverkan på företagets bild, 

förståelseproblem, totalresultatet som resultatmått samt revideringens påverkan på 

användarna. Eftersom varje intervju har varit unik och därmed har artat sig olika 

kommer även intervjuernas presentation nedan delas in under olika rubriker, men där 

användbarhet är dess övergripande syfte.  

 

4.1 Pernilla Lundqvist- redovisningsspecialist på KPMG 

Pernilla Lundqvist
1
 är redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Hon sitter även med 

som ledamot i FAR SRS (branschorganisation för revisorer och rådgivare) policygrupp 

för redovisningsfrågor. Vid sidan av sitt arbete forskar Pernilla vid Handelshögskolan i 

Göteborg samt undervisar.  

4.1.1 Valmöjligheter: rapporter & rubriker 

Lundqvist ser både fördelar och nackdelar med friheten för företag att presentera övrigt 

totalresultat i en eller i två rapporter. Hon påpekar att utgångspunkten är att även två 

räkningar skall ligga på en sida, vilken då blir det samma som om en räkning väljs. Hon 

belyser tydligheten med två rapporter men samtidigt faran med att en massa annat kan 

plockas in emellan rapporterna. Det är endast tillåtet att lägga in resultat per aktie samt 

minoritets- och majoritetsfördelning. Undersökningar som Lundqvist har gjort på 

kvartalsrapporter visar att företag faktiskt lägger in annan information emellan 

rapporterna vilket då skapar sämre jämförelse. Hon anser att det kan var medvetna val 

som företag gör för att koppla bort läsaren från värdeförändringarna. Hennes argument 

för två rapporter är tydligheten med att resultat per aktie som beräknas på årets resultat 

kommer i anslutning till just intäkter och kostnader på årets resultat. (se figur 3) Med en 

rapport hade det kommit sist vilket då kanske hade medfört förvirring till vilket resultat 

som resultat per aktie faktiskt beräknats på. Minoritets- och majoritetsfördelningen delas 

upp på både årets resultat samt på totalresultatet både när två eller en rapport väljs, så där 

sker ingen förvirring. 

 

Lundqvist anser att presentation av övrigt totalresultat i en eller två rapporter påverkar 

användarna av rapporterna olika. Två rapporter skulle kunna medföra att läsaren inte 

fokuserar så mycket på totalresultatet i den andra rapporten (se figur 4) utan på det 

vanliga resultatet. Läsaren känner då igen sig med den traditionella resultaträkningen. 

Hon lyfter även fram att de företag som endast har en post under övrigt totalresultat, ofta 

                                                 
1
 Personlig intervju 2009-11-20 
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tycker att det är meningslöst att presentera det i en separat rapport, eftersom påverkan på 

resultatet endast är marginell. 

 

Gällande de nya benämningarna på de finansiella rapporterna anser Lundqvist att det är 

bra att det är frivilligt under en övergångsperiod men att det i längden kan uppstå 

svårigheter i jämförelse. Hon belyser att det är hos gemene man som det kan ske en viss 

begreppsförvirring och framförallt att nya begrepp som totalresultat har införts. Dock så 

anser hon att analytikerkåren hänger med någorlunda med vad som händer 

redovisningsmässigt, så dem förstår de nya begreppen väl.  

4.1.2 Förståelse- & implementeringsproblem  

Lundqvist berättar att det alltid är så med nyheter att det inte alltid klart framgår vad 

syftet med förändringen verkligen är. Hon berättar att de har haft avstämningar med 

IASB vad syftet egentligen har varit med förändringen i IAS 1. Lundqvist har även stött 

på en del frågeställningar i praktiken rörande revideringen. Det är bland annat vad som 

skall räknas som en transaktion med ägaren eller inte. Exempelvis om ett företag byter 

princip, skall det då redovisas i eget kapital rapporten eller i övrigt totalresultat. Hon har 

även stött på frågeställningar gällande detaljeringsgraden. Det vill säga hur detaljerad 

företaget skall vara i övrigt totalresultat, exempelvis i notkapitel gällande uppdelning på 

IB och UB samt skatteeffekten. Hon anser att det lätt kan bli superdetaljerat, fast att ett av 

syftet med förändringen endast är att skilja på transaktionerna med ägarna från vad som 

hör till affärsverksamheten. 

 

Lundqvist nämner även att den svenska översättningen av standarden kan var lite 

missvisande och svårläst. Det gäller när det i en annan standard står att något skall belasta 

eller redovisas mot rapport över totalresultat som det kan var svårt att veta var i rapporten 

(om en rapport väljs) det skall redovisas, under ordinarie resultatet eller under övrigt 

totalresultat. Enligt Lundqvist ser man det inom många områden och standarder, men de 

största problemen ser hon inom IAS 1. Tittar man på den engelska versionen så är det 

inga problem enligt henne. 

4.1.3 Posterna i övrigt totalresultat 

Lundqvist menar att det finns en logik i varför somliga orealiserade poster redovisas 

under övrigt totalresultat och andra i den ordinarie resultaträkningen. Tanken är att de 

orealiserade värdeförändringar som är långsiktiga startegiska förvärv inte skall påverka 

resultatet, vilket medför att de skall redovisas mot övrigt totalresultat, tidigare det egna 

kapitalet. De poster som istället redovisas mot resultatet skall spegla en kortsiktighet. Det 

skall ge signaler till läsaren att det här kan vi sälja imorgon och har då redan påverkat 

resultatet. En annan anledning till att orealiserade värdeförändringar ligger olika, 

antingen i eget kapital eller i resultatet, är för att standarder är framtagna vid olika 

tidpunkter samt att det växer fram olika synsätt.  

4.1.4 Totalresultatet som prestationsmått 

Lundqvist anser att totalresultatet är ett bättre mått på företagets prestation än endast 

resultatet, men tillägger att det beror på vad man som intressent är intresserad av gällande 

företaget, är det rörelsen eller det finansiella. Det krävs av läsaren att den vet vad den 
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läser, exempelvis att läsaren är varse om vad för resultatmått som den tittar på, vilket 

leder till att det ställs högre krav på årsredovisningens läsare enligt Lundqvist. Hon 

poängterar att det är omfattningen av en förändring som leder till att högre krav ställs på 

läsaren.  

4.1.5 Påverkan på företagets bild 

På frågan hur Lundqvist definierar begreppet rättvisande bild hänvisar hon till den 

definitionen som finns inom föreställningsramen (ramverket). Vidare hänvisar hon till 

svensk lag, där det i förarbetena står att man skall följa lag, rekommendationer och 

uttalanden. Ibland kan man även behöva titta på någon annat lands GAAP för att få den 

rättvisande bilden och ibland kan det behöva plockas bort något för att det skall ge en mer 

rättvisande bild. För att kunna beskriva synen på ett företag krävs det enligt Lundqvist att 

gällande redovisning och regler följs även om de ibland kan anses vara inkonsekventa 

och inte passa in på verkligheten. Trots det går de inte att strunta i reglerna då det finns 

väldigt höga krav och förutsättningar att regler och standarder skall följas för att ge en 

rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.  

 

Lundqvist håller fast vid att det är de aktuella reglerna som skall följas för att uppnå en 

rättvisande bild. Reglerna angav tidigare att de poster som nu ligger under övrigt 

totalresultat skulle ligga i eget kapital, vilket då gav en rättvisande bild. Nu har reglerna 

ändrats och då är det de nya reglerna som ger en rättvisande bild. Lundqvist kan utöver 

den beskrivningen inte riktigt säga att förändringen ger en mer rättvisande bild. Hon 

anser att det som påverkar företagets bild är att jämförbarheten ökar och att det är mer 

logiskt att det som hör till verksamheten ligger på en sida antingen uppdelat i en eller två 

rapporter. 

4.1.6 Konsekvenserna av revideringen för användarna 

Då förändringar alltid innebär en tröskel för många att ta sig över enligt Lundqvist, anser 

hon att IAS 1: s revidering ändå är bra ur ett användarperspektiv. ”Nu i början kanske 

vissa bolag och revisorer tycker att det är lite jobbigt och omständigt men sen när de haft 

det ett tag och vant sig kommer de tycka att det är ganska bra ändå”.  

 

Hon kan dock se en viss nackdel ur ett användarperspektiv i och med att hela IAS 1: s 

förändring sker genom olika faser, där endast första fasen är färdig i dagsläget. Den andra 

fasen som ligger i antågande kommer enligt Lundqvist att innebära mycket mera 

drastiska förändringar. Hon anser därmed att det mest optimala hade varit att införa alla 

IAS 1: s förändringar på en gång. Hon påpekar att problematiken genomsyrar hela IASB: 

s förändringsarbete just nu där mycket grundläggande förändras samtidigt som ramverket 

förändras. ”Tänker man rationellt, vilket inte alltid går att göra praktiskt, så skulle hela 

ramverket göras om först och sen skulle alla nya standarder komma utifrån det”. 

 

Lundqvist deltog i somras på IASB: s årliga konferens, där dess ledmöter deltar och 

informerar om nyheter. Hon berättar att under konferensen dök frågan upp hur de tänker 

när en ny standard tas fram, om de utgår från det gamla ramverket, det nya ramverket 

eller utvecklas det nya ramverket utifrån de nya standarderna. Till svars gav att det är en 

mix av allting, men att tanken är att ett konsekvent ramverk skall finnas och utifrån det 



 

- 29 - 
 

som bas skall alla nya standarder utvecklas. Enligt Lundqvist befinner vi oss just nu i en 

övergångsperiod med tanke på IASB: s arbete att harmonisera regelverket med det 

amerikanska, vilket medför att dessa problem förekommer. Dock så anser hon att vi alltid 

kommer att leva i en värld där vi har nya och gamla standarder som blir ologiska om vart 

annat och som speglas av olika synsätt då de uppkommer under olika tidpunkter. 

Lundqvist påpekar att det är ett väldigt stort problem men att det är bara något som vi 

måste leva med. 

  

Lundqvist anser att revideringens införande av ett nytt resultatmått som medför att två 

resultatrader uppstår kan påverka användarna av rapporter. Hon belyser att en förvirring 

kan uppstå genom att användarna inte vet skillnaden mellan det ordinarie resultatet och 

totalresultatet. Hur företag väljer att göra i IAS 1 standarden samt hur deras val påverkar 

dess användare kan enligt Lundqvist underlättas genom att en öppen kommunikation 

tillämpas mot användarna. Företagen är ofta medvetna om vilken typ av intressenter som 

de har och de kan då kommunicera med dem som de själva vill.  Enligt Lundqvist kan det 

ske genom analytiker, delårsrapporter, kommunikéer eller förvaltningsberättelser. Om det 

exempelvis är årets resultat som ett företag vill framhäva, tydliggörs det både genom att 

två rapporter väljs samt att resultatet kommenteras i förvaltningsberättelsen.  

4.1.7 Framtiden- fas B 

Lundqvist tar upp standardens framtida förändring, fas B, som i dagsläget diskuteras 

friskt. Hon anser att förändringen är logisk, med den tänkta kopplingen mellan 

balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Dock så vet hon inte i dagsläget 

hur det hela skulle fungera praktiskt vid implementering i företagen, då förändringen 

skulle kräva en enorm systemanpassning samt ökad kommunikation till intressenterna. 

Hennes slutsats om fas B är att det skulle vara en omfattande förändring om det skulle gå 

igenom.   

 

4.2 Pär Falkman - redovisningsspecialist på Ernst & Young  

Pär Falkman
2
 arbetar som redovisningsspecialist på Ernst & Young och har gjort det 

sedan år 1999. Han är ekonomidoktor inom externredovisning, har författat flertalet 

redovisningsböcker samt undervisar vid Handelshögskolan i Göteborg. 

4.2.1 Valmöjligheter: rapporter & rubriker 

Falkman anser inte att diskussionen om valmöjligheter till presentation i en eller två 

rapporter bör ha någon effekt på användarna. Han menar att det viktiga är att reglerna 

säkerställer att alla företag gör samma information tillgänglig i resultaträkningen. Den 

metod företagen väljer att använda för presentation skall vara den som passar det 

specifika företaget bäst.  

 

Falkman menar att valmöjligheterna att ställa upp resultaträkningen på en eller två sidor 

kommer att försvinna relativt snart. Anledningen till att IASB överhuvudtaget tillåter två 

olika former menar han beror på att de inte ville chockera marknaden för fort. ”Jag skulle 
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nästan vilja kalla det för en övergångsregel” fortsätter Falkman och påpekar att IASB: s 

mission är att minimera alla valmöjligheter då de inte vill lämna valutrymmen i 

standarder. Han fortsätter med att påpeka att det rör sig om poster som tidigare redovisats 

i eget kapital och att det därmed inte bör spela någon större roll om posterna redovisas i 

en eller två rapporter eftersom det är för användarna bekanta poster. ”Jag tycker nästan 

att det är en större förändring när de tramsar till det och skall byta namn på de 

finansiella rapporterna”. Falkman påpekar också att problem har stötts på vid 

översättningen av comprehensive income till den svenska motsvarigheten totalresultat. 

Totalresultat är inte enligt honom samma sak som comprehensive income. 

Översättningsproblem av det här slaget menar han är vanligt eftersom det svenska språket 

inte klarar av att matcha engelskan.  

4.2.2 Förståelse- & implementeringsproblem 

Falkman har inte personligen upplevt några egentliga problem i samband med att den 

reviderade versionen av IAS 1 tagits i bruk. Han menar att den vanligaste responsen från 

företag är att de vill att han skall försvara totalresultatet eftersom de inte själva helt 

förstår vad syftet med det är. Han tror att anledningen till att implementeringen gått så 

pass problemfritt som den gjort är dels att det inte har introducerats några nya poster men 

även att diskussionen kring comprehensive income har pågått sedan 1930-talet. 

”Comprehensive income har det talats om sedan 30-talet, så det är inget nytt. Det är 

bara det att nu upplever vi det som nytt eftersom nu skall vi göra det. Per definition är 

folk rädda för förändring eftersom nu skall vi göra det”.  

 

Ett av de primära problemen som kommer att uppstå enligt Falkman är när poster skall 

bokas om från övrigt totalresultat till den ordinarie resultaträkningen, det som kallas för 

recycling. Omräkningsdifferenser på utländska dotterbolag kommer, om dotterbolaget 

säljs, att vara realiserade och skall därmed flyttas från övrigt totalresultat för att istället 

redovisas högre upp i resultaträkningen. ”Det här hoppet i en och samma räkning 

kommer att ställa till kommunikationsproblem. Då var det enklare när posterna låg i eget 

kapital och var två separata ting”.  

4.2.3 Posterna i övrigt totalresultat 

Falkman menar att det viktigast gällande vilka poster som skall inkluderas i övrigt 

totalresultat är att det görs ett konsekvent val, annars kommer användarna att luras bort. 

Han ser inte att det skulle finnas någon självklar definition för de poster som redovisas 

där, utan menar att det är bättre att göra fel hela tiden än att göra rätt, fel, rätt. Debatten 

om vilka poster som inkluderas under övrigt totalresultat kommer enligt Falkman att vara 

het under de kommande åren, vilket kommer att resultera i att poster kommer att hoppa in 

och ut ur övrigt totalresultat. 

4.2.4 Totalresultatet som prestationsmått 

Huruvida totalresultatet bättre mäter ett företags prestation menar Falkman beror på 

vilken typ av företag det rör sig om och vad man vill med företaget. Generellt sätt så 

anser han att om värdet på orealiserade poster går upp så är det inte något ett företag har 

presterat, det är då något runt omkring som har hänt. Men för att ta reda på hur det har 

gått för ett företag anser Falkman att det är intresserant att veta både de icke påverkbara 
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aspekterna samt de påverkbara aspekterna. Han anser därmed att totalresultatet ger en 

bättre helhetsbild av ett företag. Falkman fortsätter att betona att det inte spelar någon roll 

om rörelsen traditionellt sett gått bra, har företaget intagit dåliga positioner på andra håll 

som tynger ner rörelsen så är det av intresse för användare att veta det. Det är sedan upp 

till företagen att i förvaltningsberättelse eller liknade förklara vilka poster de anser utgöra 

kärnverksamhet och vilka som ligger utanför. Detta moment menar Falkman kommer bli 

än mer viktigt eftersom möjligheten att använda två rapporter och därmed i högre grad 

skilja mellan realiserade och orealiserade poster troligtvis kommer att försvinna inom en 

två års period. 

 

Vidare menar han att själva performance begreppet, hur vi lyckats i vår rörelse, bör 

inkludera även orealiserade värdeförändringar. Han påpekar även att redovisningen alltid 

kommer att pendla mellan två extremer (där han syftar på anskaffningsvärde respektive 

verkligt värde) där pendeln nu är närmare verkliga värden. Införandet av totalresultatet är 

absolut en mindre försiktig redovisning fortsätter Falkman och menar att de ökade 

fluktuationer som uppstår tillföljd av verkliga värden är acceptabel eftersom det inte är 

resultaträkningen som är ”number one”, utan balansräkningen. Istället för att prata om 

vad företaget presterat i termer av resultat bör istället förmögenhetsförändring användas 

av vilken resultatet är en del av enligt Falkman. ”Resultatet är inte allt”.  

4.2.5 Påverkan på företagets bild 

Falkman betonar att rättvisande bild är ett svårt begrepp att definiera. Han menar att en 

rättvisande bild uppnås genom att vedertagna principer följs. Frågan är dock vilka som 

skall följas. Han menar att det är väldigt subjektivt och på gränsen till en filosofisk 

diskussion. Han menar att enligt IASB är anskaffningsvärden inte längre rättvisande utan 

målet är att nå en redovisning som bygger på verkliga värden. Problemet, fortsätter han, 

är att i flera fall finns det inga tillgängliga marknader där dessa verkliga värden finns utan 

vi blir tvungna att skapa substitut, vilket är ett stort problem. 

 

Falkman anser inte att revideringen av IAS 1 har gett en mer rättvisande bild. Han menar 

att den egentliga förändringen skedde 2005 då byte till IFRS gjordes. Vad som nu skett är 

att poster flyttats från en räkning till en annan, fortsätter han och menar att detta inte kan 

anses ge en mer rättvisande bild. Dock sker en tydligare redovisning av posterna vilket 

medför en positiv effekt i form av ökad transparens. 

4.2.6 Ökad transparens 

Falkman påpekar att IASB har varit missnöjda och ansett att företag gömt poster i det 

egna kapitalet. ”När ni läser en årsredovisning, sitter ni då och finkammar förändringen 

i eget kapital? Det gör nästan ingen” fortsätter Falkman och menar att denna förändring 

tvingar företagen att lyfta fram de orealiserade posterna till samma nivå som 

resultaträkningen. Där har de möjlighet att presentera det vanliga resultatet samtidigt som 

de även måste belysa ”suspekta poster” som beror på värderingar och bedömningar hur 

framtiden kommer att se ut. Information av sådan karaktär tycker Falkman är viktig 

eftersom den säger något om företagens förmåga att klara av framtiden. Falkman är 

mycket positiv till förändringen och menar att den kommer att fungera som en 
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varningssignal. ”om det står 1 miljon kronor plus i resultatet och 1 miljard minus i 

totalresultatet kommer lampor blinka och därmed kommer folk att reagera”.  

4.2.7 Konsekvenserna av revideringen för användarna 

Gällande att samtliga orealiserade värdeförändringar nu redovisas i resultaträkningen är 

ur ett teoretiskt synsätt en bra förändring enligt Falkman. ”Teoretiskt är det grymt”. Han 

ser inga nackdelar med IAS 1: s revidering eftersom han anser att balansräkningen är 

tillgänglig och att det är det viktigaste. Falkman menar att det inte är farligt att 

resultatredovisa orealiserade poster utan menar att vi skall förutsätta att användarna 

förstår vad de läser. Finns det tveksamheter angående vad som är realiserat respektive 

orealiserat finns alltid kassaflödesanalysen till hjälp för att se vad som är realiserat och 

vad som är bedömningar. Dock avslutar han med att säga att ”…det kan ta några år 

innan de (användarna) greppat totalresultaträkningen, vad den betyder.” 

 

Falkman tror dock att företagens val att få presentera i två rapporter och även att få 

redovisa två resultatrader kan komma att förvirra användarna av rapporterna. ”I Sverige 

gillar vi vårt nettoresultat, vi är ett bottom line folk, och då kommer ju frågan vilken rad 

ska vi kolla på?” Han menar att det även kommer att ha att göra med hur företagen 

presenterar resultaten. Många företag kommer att försöka ”highlighta” årets resultat och 

skriva bort det andra genom att poängtera hur mycket bedömningar som ligger bakom, 

allt för att fokusera läsaren på det vanliga resultatet. Han menar att detta redan märks i 

sättet som företag presenterar poster exempelvis genom att kalla dem jämförelsestörande 

eller engångsposter för att försöka poängtera vad de själva tycker är viktigt. 

 

Dock menar Falkman att stora negativa poster kommer att dra till sig uppmärksamhet 

oavsett om företagen försöker att få användarna att fokusera på andra poster. En stor 

negativ aktuariell pensionsförlust kommer användarna att reagera på även om de inte vet 

exakt vad det är. Det anser Falkman är bra eftersom det säger något om framtiden. 

Samma resonemang gäller när det kommer till säkringsredovisning genom köp av 

terminer. Falkman berättar hur flertalet företag förra året köpte sådana vid fel tillfälle och 

därmed fick stora negativa värden på dem. Revideringen av IAS 1 innebär att de nu inte 

kan gömma förlusterna vilket enligt Falkman är bra eftersom det både säger hur bra 

företagen är på att ta risker men även hur bra de är på att ta felaktiga risker. Med gömma 

menar Falkman i sammanhanget att en negativ utveckling av orealiserade poster tidigare 

kunde döljas genom att de endast redovisades mot rapporten förändring i eget kapital. 

”Jag tycker att totalresultatet är bra, där ligger de här omvärderingsposterna. De är 

speciella typer av poster vilka företagen nu inte kan gömma i eget kapital för i eget 

kapital är det bara ägartransaktioner vilket är ett koncept de flesta accepterar.”  

4.2.8 Framtiden- fas B 

Falkman tror att ”Totalresultatet är nog här för att stanna, inte bara inom de stora 

koncernerna utan det kommer säkerligen också att komma in i de vanliga svenska legala 

aktiebolagen. Det finns ingen motståndskraft i Sverige att säga nej. Det kommer ta några 

år bara”. Han berättar att IASB: s förändringar ofta får kritik för att de är väldigt 

teoretiska och kanske inte alltid fungerar lika bra i praktiken. Han anser att det framförallt 

gäller IASB: s diskussionspapper på IAS 1 som är ute nu, vilket behandlar fas B. Enligt 
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Falkman handlar fas B om att man vill gå från det klassiska synsättet för 

redovisningsstruktur till en mer kassaflödesliknande struktur. De tre aktiviteterna; 

verksamhet, investering och finansiering skall vara grundpelarna i resultaträkningen, 

balansräkningen och kassaflödesanalysen för att man lättare skall kunna se hur 

rapporterna hänger ihop. Enligt honom tänker IASB tvinga bolagen att beskriva mer hur 

de tänker i och med den tilltänkta rapporteringsstrukturen. 

 

4.3 Peter Malmqvist- oberoende finansanalytiker 

Peter Malmqvist
3
 har varit finansanalytiker sedan år 1984. Han började som 

kreditanalytiker och fortsatte senare som analytiker inom corporate finance. Han har även 

arbetat som analyschef på Aragon och har varit analyschef på Nordnet. I dagsläget är han 

fristående finansanalytiker och skriver i flertalet tidskrifter där Balans, Dagens industri 

och Svenska dagbladet kan nämnas. Han undervisar även på Handelshögskolan i 

Stockholm.  

4.3.1 Finansanalytikers användning av övrigt totalresultat 

Malmqvist menar att inkluderandet av totalresultat i stort har medfört en förbättring från 

analytikernas synvinkel. ”Posterna kunde jag tidigare hitta i förändringen till eget 

kapital men det var lite krångligare. Att vi nu flyttar fram dem på samma nivå som 

resultaträkningen skulle jag säga ökar analytikerns förmåga att göra bättre prognoser, 

det är snabbare och enklare att få grepp om de här posterna”. Malmqvist anser att med 

detta som bakgrund har revideringen än så länge bara varit positiv. 

 

Han ser inga nackdelar med att inkludera orealiserade värdeförändringar i totalresultatet, 

men betonar dock att det är extremt viktigt att hålla dessa värdeförändringar avskiljda 

från den ordinarie resultaträkningen. ”Gör vi inte detta har vi förvandlat 

resultaträkningen till något oanvändbart”.  

 

Malmqvist anser att den volatilitet som är förknippad med orealiserade värdeförändringar 

riskerar att lura analytikerna vid framtida prognoser, vilket kommer att resultera i kraftigt 

varierande vinstprognoser. Han menar att osäkerheten ligger i att det ofta rör sig om 

beräknade värden och att de förutsättningar som legat till grund för beräkningarna kan 

ändra sig från vecka till vecka. ”Den affärsmässiga verkligheten ser ju inte ut på det 

viset, kärnvinsten är ju det som alla analytiker försöker att hitta”. Han ställer sig därmed 

kritisk till att företag i de finansiella rapporterna rapporterar två resultatrader, resultat och 

totalresultat, eftersom det senare inte utgör någon grund att fatta beslut utifrån.  

4.3.2 Valmöjligheter: rapporter & rubriker  

Malmqvist menar att det bästa skulle vara att övrigt totalresultat utgjorde en separat del 

direkt efter resultaträkningen. Han menar att det varken finns något behov eller intresse 

av att presentera ett nettoresultat inklusive övrigt totalresultatposterna eftersom summan 

av resultat och totalresultat inte används vid företagsvärdering. Därmed menar han att det 

inte är nödvändigt att bolagen summerar till en totalresultaträkning. Den orealiserade 
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delen av resultaträkningen bör stå separat eftersom den innehåller information som 

används på ett annat sätt än den resterande resultaträkningen. Av de två möjligheterna att 

presentera totalresultaträkningen menar alltså Malmqvist att det mest logiska är att valet 

där övrigt totalresultat presenteras separat från den ordinarie resultaträkningen väljs 

eftersom resultaträkningen domineras av realiserade poster. Malmqvist menar också att 

namnet övrigt totalresultat inte är ett representativt namn på de posterna som inkluderas. 

Han anser att ett mer lämpligt namn skulle vara orealiserade värdeförändringar eftersom 

det är just vad övrigt totalresultat består av. ”För mig är det avdelningen för orealiserade 

värdeförändringar och som sådan har den ett värde när jag gör vinstprognoser 

framöver”.  

4.3.3 Posterna i övrigt totalresultat 

Malmqvist menar att värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och biologiska 

tillgångar, som nu redovisas i den ordinarie resultaträkningen, bör redovisas under övrigt 

totalresultat. En sådan ansats skulle förbättra användbarheten eftersom att samtliga 

orealiserade värdeförändringar samlas på ett ställe då. I övrigt så anser han att införandet 

av övrigt totalresultat är väldigt bra.  

4.3.4 Påverkan på företagets bild 

Malmqvist menar att det i vissa fall finns risk att redovisningen i övrigt totalresultat kan 

ge en missvisande bild av företaget. Han anser att kontinuerliga förluster på exempelvis 

pensionsskulder även bör få negativa effekter på den ordinarie resultaträkningen eftersom 

det är ett tecken på att det är ett återkommande underskott och därmed inte endast kan 

anses bero på faktorer som är utanför företagets kontroll. Med undantag från detta menar 

Malmqvist att han har användning av samtliga poster som inkluderas under övrigt 

totalresultat och att de ger användarna av finansiella rapporter en mer representativ bild 

av företaget. Han betonar dock att posterna i synnerhet omräkningsdifferenser från 

utländska dotterbolag, vilket han menar är extremt svår att koppla till kärnverksamheten 

och ofta i det kortsiktiga perspektivet leder till felaktiga bedömningar, är svåra att 

bedöma. För att inte riskera att förvirra mindre professionella användare menar han att 

det är viktigt att inte rapportera nettoresultatet inklusive dessa poster. Utvecklingen av 

företaget beskrivs bättre av ett resultat som exkluderar övrigt totalresultat posterna, då 

dessa endast utgör kompletterande information.  

4.3.5 Ökad transparens 

Posterna lyfts nu fram ur mörkret enligt Malmqvist. Som analytiker, fortsätter Malmqvist, 

försöker man att prognostisera vinstutvecklingen ett antal år framöver. Tillgångar som 

stiger i värde men som inte syns i resultaträkningen är tidiga indikationer på att det 

framtida kassaflödet eller resultat kan komma att öka. Har ett företag exempelvis en 

valutasäkring och valutan går ner igen så kommer inte dessa positiva effekter att 

förverkligas. Det faktum att orealiserade värdeförändringar nu syns i resultaträkningen 

gör det lättare att följa dessa värdeförändringar.  

4.3.6 Framtiden- fas B 

Malmqvist är inte positiv till IASB: s kommande förändringar i IAS 1, fas B. Han anser 

att de omedelbart bör lägga ner projektet då han anser att de inte vet vad de håller på 
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med. Förändringen kommer att vända upp och ner på alla rapportering, framförallt 

balansräkningen, endast för att uppnå en viss rapporteringsstruktur enligt honom. Han 

belyser även hur analysmodeller, nyckeltal och andra hjälpmedel som exempelvis 

databaser kommer att behöva göras om. Funderingarna som finns om att inkludera övrigt 

totalresultatposterna i den ordinarie resultatdelen är han skeptisk till då det skulle bli 

omöjligt för en analytiker eller ekonomijournalist att kunna tolka resultatet då.  

 

4.4 Respondent 1- finansanalytiker  

Respondent 1
4
 arbetar som finansanalytiker på en stor investmentbank i Sverige. Han 

arbetar i ett team om tre stycken och där de följer ungefär 15 svenska börsnoterade bolag. 

Respondent 1 har arbetat på företaget i tre år och har dessförinnan en bakgrund inom 

kreditrisk. 

4.4.1 Respondent 1: s åsikt om revideringen 

Fördelar med förändringen anser respondent 1 är att man nu får en lite bättre känsla för 

exempelvis företagets valutaexponering. Han berättar att när övrigt totalresultat posterna 

tidigare redovisades mot eget kapital, så beaktade de posterna inte så noga. ”Nu blir man 

mer tvungen att reda ut var det faktiskt är för några poster, så på det viset så ger det en 

ökad tydlighet”. 

 

Respondent 1 förklarar att de har en standardmodell på företaget som alla jobbar med. 

Om en redovisningsmässig förändring skulle påverka en analytikers arbete hade de i så 

fall behövt ändra i modellen och det skulle innebära ett ganska så stort ingrepp. 

Respondent 1 förklarar vidare att för tillfället så hamnar de där posterna under en så 

kallad övrig post. På det viset så soppar de lite problemet under mattan, men om deras 

modell blir allt för olik verkligheten eller hur företagen rapporterar så påpekar han att 

modellen kan förändras. Förutom det så drivs det också utav kundefterfrågan. 

Respondent 1 förklarar att de servar fondförvaltare med analyser och om de skulle anse 

att de här parametrarna är viktiga så får de införa dem, men om ingen klagar så kommer 

de inte att förändra något. Respondent 1 berättar att analytiker bryr sig inte direkt eller 

påverkas inte om posterna presenteras i en eller två rapporter. Dock så anser han att det 

blir tydligare om övrigt totalresultat posterna presenteras i en egen rapport och då inte 

blandas ihop med den traditionella resultaträkningen. Han har inte reflekterat över att 

möjlighet till rubriksförändring har införts och har därmed ingen åsikt om valmöjligheten.  

4.4.2 Finansanalytikers användning av övrigt totalresultat 

Respondent 1 berättar att posterna, orealiserade värdeförändringar, är av mindre intresse 

för analytiker och att de överhuvudtaget är med i resultatet stökar mest till det. Analytiker 

gillar att kolla på så kassaflödeslika mått som möjligt och de här posterna handlar mycket 

om valutaeffekter på balansdagen, vilket han påpekar att de ändå rensar bort för. Han är 

även inne på att det till och med kanske var bättre förr, när de här posterna gick mot eget 

kapital. Han anser att eget kapital posterna i normala fall är mycket större än 

resultatposterna vilket medför att orealiserade poster och dess eventuella svängningar 
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absorberas och dämpas på ett helt annat sätt där. Han påpekar dock att det kanske endast 

är ur en bekvämlighetssyn som han tycker att det gamla sättet är bättre än det nya i 

dagsläget och att han kanske vänjer sig i framtiden.  

4.4.3 Påverkan på företagets bild 

Respondent 1 anser inte att företagets bild som de kommer fram till blir annorlunda i och 

med revideringen då det resultatet som de tar fram inte innefattar de orealiserade 

värdeförändringarna. De tar bort sådana poster oavsett om de ligger mot eget kapital eller 

mot resultatet.  

4.4.4 Totalresultatet som prestationsmått  

Respondent 1 anser inte att totalresultatet är ett bättre mått på företagets prestation än 

endast resultatet, utan tvärtom. Förändringen innebär att icke kassaflödespåverkande 

poster inkluderas i resultaträkningen. Han förklarar att det är kassaflödet som är det 

viktigaste när ett företag värderas och att de gör justeringar på resultaträkningen för att få 

den mer kassaflödeslik. Han ger exemplet om skulder i dollar skulle variera, förlust eller 

vinst, så är det helt oväsentligt eftersom det inte innebär några pengar in eller ut. Om 

dollarna skulle braka ihop totalt och skulle stanna där, så är det positivt för ett bolag som 

har lån i dollar och om dollarn skulle stärkas rejält så är det positivt för ett företag som 

har tillgångar i dollar. Men på lång sikt tar valutaförändringarna ut varandra och spelar 

därmed ingen roll.   

4.4.5 Konsekvenserna av revideringen för användarna 

Respondent 1 belyser att det ibland kan uppstå förvirringsproblem hos användarna, ägare 

och investerare, med att de orealiserade värdeförändringarna, exempelvis 

valutaförändringar, presenteras i resultatet. ”Det rör sig dock endast om ett pedagogiskt 

problem och innebär att man som analytiker då måste förklara varför resultatet 

fluktuerar, exempelvis att det endast är valutaeffekten på dollarlånen som är orsaken och 

därefter är de nöjda”. 

 

4.5 Respondent 2- finansanalytiker 

Respondent 2
5
 arbetar som finansanalytiker på en investmentbank som utgör en 

integrerad del av en storbank i Sverige. Där arbetar de mot institutionella investerare 

såsom försäkringsbolag och pensionsfonder, men där privatkunder inte inkluderas. Han 

har arbetat som analytiker sedan mitten av 90-talet och fram till år 2003 inom 

bolagsanalys. I dagsläget har respondent 2 en mer övergripande roll inom företaget och 

har hand om utveckling av analysmodeller, utvärderingsmodeller och analysprodukter, 

men har även hand om en del redovisningsfrågor, samt utbildning av analytiker. Inom 

företaget arbetar alla inom en och samma standardmodell för att på såsätt skapa 

enhetlighet. I och med att de är så många analytiker i företaget ur ett nordiskt perspektiv 

så är det viktigt att kunna säkerhetsställa en kontinuerlighet till kunderna vilket uppnås 

genom att en och samma modell tillämpas av alla. 
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4.5.1 Respondent 2: s åsikt om revideringen 

Respondent 2 berättar att de sällan har någon åsikt vad det gäller presentation av 

resultatet i bolagen. De är mest intresserade av att få fram det uthålliga resultatet vilket 

medför att de gallrar ut poster av engångskaraktär. Ur det perspektivet förklarar han att 

det som påverkar det egna kapitalet, men som inte är ägarrelaterat, det är intressant för 

dem att veta, men hur det redovisas är mindre intressant. Revideringen av IAS 1 har 

därför en neutral effekt på analytiker enligt respondent 2 då de lär sig snabbt att hitta i 

årsredovisningarna och hur bolagen redovisar. Sedan påpekar han att det sällan är en 

analytiker som läser en årsredovisning pärm till pärm utan de hoppar till de avsnitt med 

tillhörande noter som är relevanta och lär sig de avsnitten grundligt.  

 

Respondent 2 är positiv till revideringen så länge det tydligt framgår vilka poster som är 

realiserade och vilka som är orealiserade i årsredovisningen. Han anser att det blir lättare 

att förstå hur det egna kapitalet har förändrat sig och varför. Vidare menar han att 

revideringen hjälper dem att tolka räkenskaperna på ett korrekt sätt. Då det i dagsläget 

endast till viss del skiljs åt mellan realiserade och orealiserade värdeförändringar menar 

respondent 2 att en förbättring skulle vara att en ännu tydligare distinktion skedde. Det 

gäller de orealiserade posterna i det ordinarie resultatet som han anser skall inkluderas 

med de andra orealiserade posterna i övrigt totalresultat.  

 

När det gäller revideringens nackdelar anser respondent 2 att den enda nackdelen är att 

det är annorlunda nu jämfört mot vad som gjorts tidigare. Han menar på att det skulle 

kunna skapa jämförelseproblem om man som användare av finansiella rapporter inte är 

uppmärksammad på det. Han berättar att rapporternas nya benämningar inte är någonting 

som de har behövt lägga ner någon tid på eller bry sig om. Ingen hos dem tycker att de 

nya namnen på rapporterna medför någon tolkningsförbättring. Han påpekar också att de 

flesta analytiker tittar på den engelskspråkiga versionen vilket kanske medför att 

förändringen inte märks lika tydligt som den gör på det svenska språket.  

4.5.2 Finansanalytikers användning av övrigt totalresultat 

De orealiserade posterna är väldigt svåra för analytiker att använda sig utav på något 

konkret sätt anser respondent 2. Enligt honom gör de aldrig några prognoser på resultatet 

som inkluderar sådana värdeförändringar, därför att de helt enkelt inte kan gör det. ”Det 

är ju svårt för oss att skapa en förståelse för vad som händer med exempelvis aktuariella 

förluster och vinster på pensionsskulderna. Och det kan slå ganska stort och hårt. Skulle 

vi då använda oss utav den här ekvationen och betrakta den som positiv eller negativ 

skulle det svänga ganska mycket”. Enligt respondent 2 är det en av konsekvenserna med 

IFRS att prognoser kommer att fluktuera betydligt mera tillföljd av de här posterna. 

Misstankar innan IFRS infördes i Sverige enligt respondent 2, var att vinstprognoser 

skulle få större standardavvikelse nu jämfört med tidigare, men efter det har han inte sett 

några direkta mätningar på hur det har blivit. Erfarenhetsmässigt anser han att de verkliga 

värdena har skapat större volatilitet. 

 

Respondent 2 menar att de orealiserade förändringarna endast kan ge en indikation för 

dem om exempelvis pensionsskuldernas storlek. Han anser dock att det är viktigt att vara 

försiktiga i sådana tolkningar då det kan ge kraftiga versioner i resultatet. ”Vi pratar att 
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det kan slå tre, fyra miljarder från ett år till ett annat”. Respondent 2 menar att det är 

väldigt svårt för en analytiker att bedöma hur bolagen har gått tillväga. Problemet ligger i 

att det är svårt att veta om det är lättvindiga eller konservativa grunder som företagen 

bygger sina bedömningar på. 

 

”Jag tror inte vi kommer att se någon analytiker som går ut och säger att vi förväntar oss 

en kraftig förlust här till skillnad från någon annan på grund av att deras orealiserade 

förluster är större än förväntat. Det kommer inte att driva något” Han anser att de 

orealiserade värdeförändringarna kanske är intressanta men att i dagsläget är det inget 

som förändrar det underliggande värdet på företaget. Därmed tycker han inte att 

totalresultatet mäter ett företags prestation bättre än det traditionella resultatet. Enligt 

honom kanske de orealiserade posterna blir viktigare i framtiden men då måste bolagen 

först bli bättre på att analysera, värdera och redovisa de här posterna och analytikerna 

måste bli bättre på att tolka dem. Han påpekar även att redovisningsprinciperna måste bli 

mer stabila så att det går att lita på de antaganden som ligger bakom för att sedan kunna 

jämföra olika bolag.  

4.5.3 Förståelse- & implementeringsproblem 

Respondent 2 har inte stött på någon situation alls där de har missförstått redovisningen 

och därav har inga förståelseproblem heller uppstått med IAS 1: s revidering. Det brukar 

ge sig ganska så fort förklarar han och bolagen är även ganska tydliga när förändringar 

sker i redovisningen som kan vara jämförelsestörande. Skulle analytikern inte vara 

uppmärksammade på det så blir de det utav bolagen menar han. ”Bolagen är exempelvis 

tydliga med att informera att resultatet nu är påverkat av en förändring som har skett i 

IAS 1 och att det är det som kanske avviker från det som tidigare har lagts som prognos”. 

4.5.4 Påverkan på företagets bild 

Respondent 2 anser att en mer rättvisande bild går att få av företagen nu efter IAS 1: s 

revidering, men betonar återigen skillnaden mellan olika bedömare.”Gemene man har det 

svårare idag att se vad som händer i bolagen, svårare att veta vad som är underliggande 

och inte”. Han nämner även att det är så otroligt mycket information i fotnoter nu jämfört 

med tidigare. Han menar att det gäller att veta hur man skall använda sig av den ökade 

informationen för att det skall vara möjligt att få en mer rättvisande bild av ett företag. 

För dem som analytiker så har de mer information att gå på, vilket medför att det blir 

öppnare för dem. 

4.5.5 Ökad transparens 

Generellt sett så anser respondent 2 att årsredovisningarna är betydligt mer transparenta 

idag än tidigare gällande var resultatet kommer ifrån. Han berättar att företagen tidigare 

presenterade resultaträkning och balansräkning och sedan var det inte så mycket mer 

snack om det. Det var enkelt att läsa och det fanns inte så många bakomliggande faktorer 

till varför resultatet var si och så. ”Nu kan man kvantifiera det på ett helt annat sätt med 

hjälp av alla fotnoter som man är tvungen att ange. Det är ofantligt mycket mer 

information idag. Som analytiker har det inneburit att de har fått mer information att 

arbeta med medans det för en amatöranvändare av årsredovisningar upplevs som 

betydligt jobbigare”. Respondent 2 tycker dock inte att revideringen av IAS 1 har i någon 
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högre grad medfört att transparensen har ökat. ”Som jag sa innan, så tror jag att det är en 

ganska så neutral effekt, från vår synvinkel, marginellt bättre kanske”. 

  

Respondent 2 tar också upp att utgångspunkten för bolagen är att de vill visa så lite som 

möjligt. ”Det ligger i hela den här principle agent teorin att de inte vill visa så mycket. 

De vill inte vara transparenta”. Han forsätter att det dels är för att de inte vill lämna ut så 

mycket information till sina konkurrenter och dels för att de vill påverka resultatet så 

mycket som möjligt utan att det märks så tydligt att dem gör det. Han menar på att det är 

för att de vill ha höga bonusar och avkastningar. Respondent 2 belyser earnings 

management i sammanhanget och menar att det alltid har pågått i bolagen och att de alltid 

kommer att gör det också. ”De har ju alltid haft möjligheten att visa upp en vinst och 

skjuta på förluster, det beror helt klart på hur de periodiserar. De kan ju visa den vinst 

de vill mer eller mindre. Och det gör de och alla vet om det. Så mycket frihetsgrad ges”. 

4.5.6 Konsekvenserna av revideringen för användarna 

Respondent 2 anser inte att revideringen skapar någon förändring för dem som tolkare av 

rapporterna.”Det kan ju vara så att vi som professionella tolkare för redovisning inte 

upplever det som så svårt då vi är vana vid sådana här förändringar”. Han påpekar att de 

rör sig med definitioner varje dag, medan en vanlig aktieägare, troligtvis upplever det 

som betydligt mer förbryllande. Exempelvis menar han att rapporternas läsare kan 

uppleva problem kring att tolka vad det innebär med orealiserade vinster och förluster 

och om det är något som bör påverka värderingen av aktien. ”Är det bra eller dåligt att 

de sjunker eller ökar eller är det oväsentligt”. 

 

Respondent 2 tror att det är en större skillnad mellan analytiker och lekmän idag än vad 

det har varit tidigare. Mycket beror på att årsredovisningarnas innehåll har ökat markant 

de senaste åren och speciellt sedan IFRS började gälla år 2005 för noterade bolag i 

Sverige. Att det nu presenteras två ”bottom lines” i resultatet anser respondent 2 inte alls 

är förvirrande för dem eller något som de störs sig på. När det gäller mindre 

professionella användare så anser han att det kan vara förvirrande för dem. ”Vilket skall 

de titta på för att kunna exempelvis se hur resultatet har förändrats över tiden. Det krävs 

i stort sätt en utbildning för att lära sig att tolka resultatet”. 
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5 Analys & tolkning av empirin 
 

 

I kapitlet följer analys och tolkning av vår empiriska undersökning. Vi avser här att se 

samband och meningsskiljaktigheter mellan våra respondenter samt koppla deras 

uttalanden till teori och forskning.  

 

5.1 Valmöjligheter: rapporter & rubriker 

Enligt specialisterna Lundqvist och Falkman spelar det övergripande ingen roll om en 

eller två rapporter väljs. Falkman menar att det viktiga är att bolagen presenterar 

informationen på ett sätt som underlättar för användarna samt att företagen är 

konsekventa i sina val. Det viktigaste enligt honom är att ingen information döljs i 

rapporterna, vilket han lyfter fram som den primära fördelen med revideringen. 

Lundqvist ser för- och nackdelar med båda alternativen. Den tydligaste presentationen 

sker enligt henne genom att två rapporter väljs eftersom det då sker en tydligare 

uppdelning på realiserade och orealiserade poster. Dock verkar detta alternativet vara 

förknippat med manipulationsmöjligheter från företagens sida. Ett problem som har 

identifierats är att somliga bolag lagt in information (utöver resultat per aktie, minoritets- 

och majoritetsfördelning) mellan rapporterna, vilket är jämförelsestörande. Det är just 

jämförelse som är ett av de fyra huvudkriterierna som IASB menar att det skall läggas 

extra fokus på vid upprättande av finansiella rapporter och för att uppnå användbarhet. 

Ett motiv till det beteendet är enligt Lundqvist att försöka dra uppmärksamhet från de 

orealiserade värdeförändringarna. Även Falkman har sett tendenser till att företag 

försöker få användarna att fokusera på det ordinarie resultatet, vilket sker oavsett vilken 

rapporteringsform företagen väljer. Ett problem Lundqvist ser med att använda en 

totalresultatrapport är att, eftersom resultat per aktie hamnar sist är det inte klart för 

användarna vilken resultatpost som faktiskt har utgjort grund för beräkning. Detta 

försvårar därmed för användarna att utvärdera och jämföra mellan företag. 

 

Bland analytikerna är tendensen att de föredrar när det ordinarie resultatet och övrigt 

totalresultatet presenteras i två separata rapporter. Malmqvist menar dessutom att 

presentation i en resultaträkning skulle vara direkt missvisande eftersom karaktären på de 

poster som presenteras i övrigt totalresultat och i den ordinarie resultaträkningen är så 

markant olika. Han är dessutom inte det minsta intresserad av att företagen presenterar ett 

summerat totalresultat av samma anledning. Även respondent 1 och 2 är på samma spår. 

De menar dock att exakt hur företagen väljer att presentera inte direkt bör ha någon 

påverkan. Det viktiga är enligt dem att det klart och tydligt, oavsett vilken 

presentationsform som väljs, görs en distinktion mellan vad som är resultat och vad som 

är övrigt totalresultat. Anledningen är att de inte vill att det som hör till 

kärnverksamheten ska blandas ihop med det som ligger utanför, både för deras egen skull 

men även för övriga användare. Klarast uppdelning mellan resultatet och det övriga 

totalresultatet kan rimligen anses åstadkommas genom att presentation sker i två 

rapporter. 
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Forskningen bedriven av King (1999) visar att de ekonomichefer som ansåg att övrigt 

totalresultatposterna var missvisande valde att redovisa de utanför resultaträkningen 

medan dem som bedömde de som relevanta valde något av resultaträkningsalternativen. 

Problematiken med att gömma poster i det egna kapitalet är i och med revideringen av 

IAS 1 inte längre aktuellt utan kvar finns endast de resultaträkningsbaserade alternativen. 

Oavsett vilka åsikter företagsledningen har om det övriga totalresultatet så är de ändå 

tvungna att redovisa det i resultatform. Av de två resultaträkningsbaserade alternativen 

visar responsen från såväl specialister som analytiker att två rapporter ur 

användarsynpunkt är det bättre alternativet, tvärtemot vad IASB menar. Den främsta 

fördelen med två rapporter tycks vara att tydligheten i presentationen ökar eftersom det 

tillåter att en klar distinktion mellan realiserade och orealiserade värden uppnås.      

 

Ytterligare en valmöjlighet som aktualiserats till följd av revideringen är att företagen har 

möjlighet att byta namn på rapporterna. De erhållna svaren från våra respondenter tyder 

på att det inte finns något behov av att byta namn för att bättre beskriva rapporters 

funktion och innehåll. Falkman kallar hela idén för trams och tycker att vad man väljer att 

kalla dem egentligen inte är en meningsfull fråga att reglera. Lundqvist tillägger att 

jämförelseproblem kan uppstå till följd av att företag använder olika namn på de 

finansiella rapporterna, men att det inte bör vara något problem för en erfaren användare. 

Av intervjuerna framkommer även att analytikersidan egentligen inte har reflekterat över 

att namnen på rapporterna har byts ut eller att de skulle fylla någon funktion. En 

grundtanke som klargörs av IASB i föreställningsramen för utformning av finansiella 

rapporter är att det skall förutsättas att användarna har rimlig förståelse för redovisning, 

vilket rimligen torde inkludera kännedom om innehållet och funktionen i de finansiella 

rapporterna oavsett traditionell rubrik eller ny rubrik.   

 

Två av respondenterna, Falkman och Malmqvist, tog även upp att de inte tycker att 

totalresultat och övrigt totalresultat är lämpliga namn, vilket inte är någon valmöjlighet 

för företagen utan nya begrepp som introducerats. Falkman menar framförallt att det rör 

sig om brister i översättningen. Comprehensive är inte samma sak som total enligt 

honom. Malmqvist tar istället upp mer praktiska aspekter och menar att rubriken, övrigt 

totalresultat, bör belysa karaktären av de poster som avses och föreslår orealiserade 

värdeförändringar. Eftersom att det var aspekter som respondenterna tog upp utan någon 

direkt fråga från oss kan vi inte med säkerhet säga hur övriga respondenter ställer sig. 

Dock menar vi att det ger en viss indikation på att en mer relevant fråga att fokusera på, 

framför rubrikerna på de sedan tidigare kända rapporterna, är ett mer representativt namn 

för de orealiserade posterna. Falkmans och Malmqvists kritik finner även stöd i teorin i 

form av the linguistic effects of accounting. Enligt denna teori skulle en formulering som 

övrigt totalresultat kunna påverka användarnas uppfattning av betydelsen av 

informationen och därmed stimulera till andra beslut än vad exempelvis Malmqvists 

namnförslag orealiserade värdeförändringar skulle göra. 

 

5.2 Förståelse- & implementeringsproblem 

Specialisterna anser att implementeringen av reviderade IAS 1 har skett någorlunda 

problemfritt. De är båda två inne på att revideringen inte skall innebära något extra arbete 
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för företagen, då inga nya poster tillkommer samt att inga nya värderingar behöver 

tillämpas. Revideringen har endast inneburit en omflyttning i presentationsformen samt 

att nya frivilliga benämningar på rapporterna har introducerats enligt dem. En annan 

anledning till att implementeringen av nya IAS 1 har skett problemfritt enligt Falkman är 

för att totalresultat (comprehensive income) har diskuterats inom 

redovisningsprofessionen sedan 1930-talet samt att USA har haft det som resultatmått 

sedan år 1997. 

 

Falkman och Lundqvist anser att viss problematik har uppstått gällande syftet med 

revideringen, vilken har varit svår att förstå, både hos företag samt hos dem själva. 

Lundqvist berättar att det ibland krävs en återkoppling till IASB för ett förtydligande av 

en standards syfte, vilket skedde vid IAS 1: s revidering. IASB uttrycker i sina 

publicerade dokument att revideringen av IAS 1 syftar till ökad användbarhet, genom att 

användarnas möjlighet att analysera och jämföra finansiell information skall förbättras. 

Både Lundqvist och Falkman belyser även den problematik som uppstår när standarder 

översätts från engelska till svenska. Det svenska språket har inte lika många alternativ 

eller omfattande beskrivningar på ett engelskt ord eller mening enligt dem. Lundqvist 

nämner att det är svårt att eliminera alla översättningsfel och att det finns inom alla 

standarder, men att hon ser mest problem inom IAS 1. Hon menar att onödiga fel har 

uppstått i praktiken tillföljd av översättningsfel som gjort standarden svårtolkad. Både 

Falkman och Lundqvist uppmanar till att alltid läsa den engelska versionen om så är 

möjligt.  

 

Gällande förståelse- och implementeringsproblem hos analytikerna har vi fått intrycket 

att de endast påverkas marginellt vid redovisningsförändringar. De är väldigt 

anpassningsbara i sitt arbete, enligt dem själva, vilket medför att de inte har stött på 

någon större problematik gällande revideringen av IAS 1. De rör sig dagligen med 

årsredovisningar och definitioner vilket gör att de snappar upp nyheter fort. Många 

analytiker sitter och arbetar samt läser den engelska versionen av ett företags rapporter, 

vilket därmed eliminerar översättningsfel. Även företagen är tydliga med att informera 

dem när nyheter och förändringar införs som påverkar deras finansiella ställning och 

resultat.  

 

5.3 Posterna i övrigt totalresultat 

Vår undersökning visar att Malmqvist och respondent 1 skulle uppskatta samt föredra om 

samtliga orealiserade poster redovisades i övrigt totalresultat. Malmqvist nämner särskilt 

biologiska tillgångar och förvaltningsfastigheter och menar att det logiska skulle vara att 

även inkludera dessa i övrigt totalresultat. Specialisterna resonerar inte på samma sätt. 

Falkman kan inte på stående fot se att det skulle finnas någon självklar definition på de 

poster som inkluderas i övrigt totalresultat och ger ingen indikation på att en rapport som 

samlar samtliga orealiserade värdeförändringar vore logiskt. Lundqvist utvecklar 

resonemanget och menar att det finns en logik i varför posterna ligger där de ligger. En 

värdeförändring som går direkt in i resultaträkningen indikerar för användarna att det rör 

sig om kortsiktiga tillgångar vilka omgående kan säljas. Värdeförändringar direkt mot 

eget kapital, numera övrigt totalresultat, indikerar istället att det rör sig om strategiska 
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och långsiktiga poster. Skillnaden mellan analytikerna och specialisterna tycks vara att 

analytikerna inte anser att de orealiserade posterna, oavsett om de är kortsiktiga eller 

långsiktiga, bör presenteras tillsammans med det realiserade resultatet från den operativa 

verksamheten. 

 

5.4 Totalresultatet som prestationsmått  

Vi finner inte någon enhällig åsikt gällande om totalresultatet är ett representativt mått 

utifrån vilket bedömningar av ett företags prestationer kan göras. Inte heller tidigare 

bedriven forskning, vilken varit av kvantitativ karaktär, har kunnat nå någon definitiv 

slutsats. Forskningen har försökt hitta samband mellan företagens totalresultat och den 

värdering investerare gör av företagens aktier. Redovisningsspecialisterna Falkman och 

Lundqvist menar att typen av företag är en viktig faktor som måste tas i beaktande innan 

några beslut kan grundas på totalresultatet. Det vill säga nyttan av posterna i övrigt 

totalresultat kan variera från företag till företag. Det faktum att Dhaliwal et al (1998) och 

Kanagaretnam et al (2009) kommer fram till olika slutsatser gällande nyttan av 

totalresultatet skulle därmed kunna vara ett resultat av det urval som gjordes i de båda 

studierna. De samband eller icke samband som de båda studierna fann skulle enligt 

specialisternas perspektiv kunna vara att Kanagaretnam et al (2009), som hittade ett 

samband, inkluderat fler företag för vilka övrigt totalresultat är mer väsentligt.  

 

Falkman påpekar även att värdeökningar på de orealiserade posterna som inkluderas i 

övrigt totalresultat inte beror på vad företaget presterat i kärnverksamheten utan beror på 

externa faktorer. Han menar trots detta att en bättre helhetsbild erhålls genom att samtliga 

poster beaktas eftersom han anser att även orealiserade värdeförändringar bör tas i 

beaktande när det skall avgöras vad företaget presterat, exempelvis företagets risktagande 

eller andra strategiska beslut.  Balansräkningen tycks enligt Falkman kunna väga upp de 

negativa effekterna av ökade fluktuationer i resultatet. Det ligger sedan hos användarna 

att själva ta ställning till informationen. Falkmans resonemang är liknande Riahi-

Belkaouis (2005) resonemang, att en fördel med totalresultatet är att det lämnar till 

användarna att själva avgöra vilka poster som de anser vara relevanta när en uppfattning 

om hur företaget presterat skall skapas. Han talar i sammanhanget om att den sanna 

vinsten kan identifieras. Lundqvist håller i huvudsak med, men tillägger efter viss 

betänketid att det även beror på om användaren är intresserad av den operationella eller 

finansiella prestationen.  

 

Vi finner dock att analytikerna i stort sätt har motsatt uppfattning. Respondent 1 och 

respondent 2 berättar att de rensar bort sådana orealiserade poster. Av respondent 1 

framgår att han inte är positiv till att det inkluderas icke-kassaflödespåverkande poster i 

resultaträkningen. Respondent 2 tillägger att som analytiker gör de inga prognoser som 

grundas på orealiserade poster av anledningen att de inte kan göra det. Orealiserade 

poster har enligt honom en tendens att kraftigt fluktuera vilket skapar för hög volatilitet i 

prognoserna för att de skall vara användbara och är därmed inget som påverkar det 

underliggande värdet på företaget. Malmqvist använder de orealiserade posterna vid 

analyser men menar att summan av resultatet och övrigt totalresultatet, det vill säga 

totalresultatet, som siffra är meningslös. Posterna tycks enligt Malmqvist innehålla 
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separat information som kan användas för att komplettera de övriga posterna. Han 

påpekar dock att de svåra är att tolka posterna och att en av posterna mer eller mindre 

leder till missvisande prognoser om den används. Responsen från de tre analytikerna 

tyder på att posterna i övrigt totalresultat och i synnerhet totalresultatet inte fyller någon 

vital funktion vid analys av ett företag. Grundläggande vid analys av ett företag enligt 

respondenterna är att hitta det underliggande eller uthålliga resultatet som härstammar 

från kärnverksamheten. En trolig förklaring till att Malmqvist i högre grad än de övriga 

analytikerna använder sig utav posterna i övrigt totalresultat är att han som fristående 

analytiker inte är bunden vid någon standardmodell.  

 

Denna indikation från analytikerna stämmer överens med resultatet Dhaliwal et al (1998) 

presenterar, det vill säga att totalresultatet inte är ett lämpligt mått på ett företags 

prestationer eller bättre kan prognostisera framtida kassaflöden än resultatet. De 

huvudsakliga invändningarna som presenteras av analytikerna är därmed att 

totalresultatet tenderar att fluktuera, vilket ger missvisande prognoser samt att posterna är 

problematiska att bedöma på ett tillförlitligt sätt. En sammanfattning av analytikernas syn 

blir därför att vad företaget presterat bör utvärderas utifrån det ordinarie resultatet. 

Orealiserade värden av karaktären övrigt totalresultat verkar endast användas i 

undantagsfall. Sett från detta perspektiv finner vi inget stöd för att totalresultatet 

uppfyller prognosrelevanskriteriet fastställt av IASB utan snarare riskerar leda till 

felaktiga prognoser, det vill säga motsatsen till det uttalade syftet. För användare som inte 

är vad som kan kallas professionella användare är det troligt att bedömningen är än mer 

problematisk.  

 

Vi kan därmed identifiera två möjliga synsätt på övrigt totalresultat och totalresultat. 

Antingen kan övrigt totalresultat betraktas i princip som en separat rapport vilken inte bör 

anses vara relaterad till företagets prestationer. Den kan dock innehålla viss information 

som är svårtolkad men som kan användas som komplement till det ordinarie resultatet. 

Summeringen till totalresultat fyller ingen användbar funktion. Detta är det synsätt som 

analytikerna i huvudsak förespråkar. Det andra synsättet är att övrigt totalresultat 

tillsammans med det ordinarie resultatet, det vill säga totalresultatet, utgör ett mått på de 

prestationer som företaget utfört eftersom det ger en helhetsbild. Det är då upp till 

användarna att själva bedöma den betydelse de tillskriver posterna. Karaktären på det 

aktuella företaget är en viktig faktor att ta hänsyn till, vid bedömning av relevansen på 

totalresultatet. Redovisningsspecialisterna menar att det är så totalresultatet bör användas.  

 

5.5 Påverkan på företagets bild 

Att revideringen av IAS 1 har inneburit att de finansiella rapporterna nu ger en mer 

rättvisande bild av företagen kan ingen av specialisterna skriva under på. Både Lundqvist 

och Falkman menar att rättvisande bild definitionsmässigt ges när aktuella standarder och 

redovisningsprinciper följs. Därmed torde det rimligt att anta att det inte går att svara på 

frågan om en ny standard ger en mer eller mindre rättvisande bild, utan det sker när 

existerande regelverk följs. Dock framgår det från intervjuerna att bilden en användare 

får av ett företag påverkas. Lundqvist menar att en användare får en tydligare bild av ett 

företag framförallt genom att möjligheterna till jämförelse ökar eftersom samtliga poster 
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nu presenteras på ett likartat sätt oavsett om de är realiserade eller inte. Det resulterar 

enligt Lundqvist i en mer logisk presentation. Falkman tillägger att en mer rättvisande 

bild inte kan ges eftersom det rör sig om poster som endast flyttas från en rapport till en 

annan. Det medför enligt honom ökad tydlighet i form av högre transparens som i sin tur 

påverkar bilden som ges av ett företag.  Ett problem enligt honom är att posterna som 

lyfts fram i flera fall inte är baserade på värden från en aktiv marknad utan är substitut 

baserade på bedömningar och antaganden.  

 

Analytikerna nämner egentligen inte att revideringen skulle ge en mer eller mindre 

rättvisande bild utan för ett liknande resonemang som specialisterna. Revideringen 

medför enligt Malmqvist att användarna får en mer representativ bild av företaget, men 

tillägger även att posterna i övrigt totalresultat är svåra att hantera. Respondent 2 anser att 

en rättvisande bild av företagen fås efter revideringen av IAS 1 men tillägger även att det 

inte är mer rättvisande än tidigare. Han anser dock att de orealiserade posterna är svåra att 

bedöma, i synnerhet för vad han benämner gemene man. I allmänhet har de finansiella 

rapporterna blivit mer öppna och han tillägger att det förbättrar möjligheten att skapa sig 

en uppfattning om ett företag. Av samtliga aktörer är det endast respondent 1 som inte 

anser att revideringen haft någon effekt på den bild en användare får av ett företag genom 

de finansiella rapporterna. De huvudsakliga effekterna vi finner är därmed ökad öppenhet 

och förbättrad jämförbarhet vilket är i linje med vad IASB strävar efter med revideringen. 

Även tidigare forskning (se Hirst & Hopkins, 1999) har gett indikationer på att 

transparensen ökar.  

 

5.6 Ökad transparens 

Falkman och Malmqvist anser att de finansiella rapporternas transparens har ökat i och 

med revideringen av IAS 1. Enligt Falkman har IASB uttryckt sitt missnöje att företag 

tidigare har gömt undan orealiserade poster i det egna kapitalet, vilket nu eliminerats då 

den valmöjligheten inte längre finns. Han påpekar vidare att de orealiserade posterna som 

inkluderas i övrigt totalresultat nu lyfts fram till resultatet, vilket han anser är bra då det 

visar hur företagens förmåga att klara av framtiden är samt att det kan vara en 

varningssignal om det är en betydande skillnad mellan resultatet och totalresultatet. Att 

övrigt totalresultat posterna nu flyttas fram på samma nivå som det ordinarie resultatet 

medför enligt Malmqvist att bättre prognoser kan göras eftersom det är lättare att både 

överblicka samt följa utvecklingen av posterna. Den nytta som användarna har av de 

finansiella rapporterna beror enligt IASB på hur informationen bidrar till att bättre beslut 

kan fattas. Extra fokus bör läggas på hur väl informationen tillåter en användare att 

bedöma den framtida utvecklingen av företaget vilket Malmqvist och även Falkman anser 

att revideringen har medfört. Dock, som tidigare diskuterats, skiljer sig Malmqvists och 

Falkmans åsikter kring hur posterna i övrigt totalresultat bör användas. Även respondent 

1 betonar att tydligheten i rapporterna ökar i och med revideringen. 

 

Respondent 2 håller inte med föregående respondenter utan anser att revideringen endast 

har en marginell påverkan på de finansiella rapporternas transparens. Han tycker dock 

generellt sätt så har årsredovisningarna blivit betydligt mer transparenta idag jämfört med 

tidigare gällande var resultatet kommer ifrån samt ökad information i fotnoter. Han anser 
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att ökad information leder till att analytikerna får mer information att arbeta med och att 

det blir öppnare för dem. Vidare berättar han att företag har en ovilja att visa för mycket 

och att de inte vill vara transparenta, vilket underlättar för earnings management. I 

studien gjord av Hirst & Hopkins (1999) undersöker de huruvida inkluderandet av 

totalresultatposter i resultatet hjälper analytiker att upptäcka earnings management. 

Resultatet visade att de företag som inte redovisade övrigt totalresultat posterna i 

resultaträkningen blev värderade högre än de företag som redovisade posterna i 

resultaträkningen. Studien påvisar det som respondent 2 menar, gällande att ökad 

transparens underlättar upptäckandet av earnings management. Ökad transparens skulle i 

studien vara att övrigt totalresultatposterna redovisades i resultaträkningen, vilket 

Falkman och Malmqvist håller med om och även respondent 1. 

 

5.7 Konsekvenserna av revideringen för användarna  

Det har förekommit tydliga indikationer från respondenterna att revideringen har medfört 

viss förvirring och tolkningsproblem för den oprofessionella användaren av de finansiella 

rapporterna. Det skulle i så fall innebära att informationen som lämnas till användarna 

inte är begriplig och därmed strider mot en rättvisande bild enligt IASB. Dock så 

förutsätter IASB att användaren skall ha viss kunskap och förståelse inom ekonomi, 

vilket är svårt att veta om en oprofessionell användare förutsätts att ha enligt 

respondenternas definition. Falkman däremot förutsätter att användarna förstår vad de 

läser och att om det skulle finnas tveksamheter om vad som är realiserat och orealiserat 

anser han att kassaflödesanalysen tydligt talar om det. Han anser dock att det kan ta några 

år innan användarna vänjer sig vid totalresultatet. 

 

Specialisterna är båda två inne på att folk i allmänhet är rädda för förändringar men att 

när de har vant sig med en nyhet eller en förändring så är det inga problem. Lundqvist, 

Falkman och respondent 2 belyser problematiken att det nu uppstår två resultatrader, så 

kallade ”bottom lines”. Falkman anser att Sverige har hög fokus på sista raden i 

resultaträkningen, alltså nettoresultatet, och att det nu kan bli förvirrande vilken rad som 

läsaren skall fokusera på för att få reda på företagets resultat, det vanliga resultatet eller 

totalresultatet. Även respondent 2 menar att problem riskerar att uppstå för användarna 

eftersom de troligtvis inte vet hur de skall tolka den orealiserade delen av 

resultaträkningen. Det gäller främst om orealiserade vinster och förluster är något som 

borde påverka värderingen av en aktie. Vidare nämner han även att det även kan krävas 

en viss utbildning för att kunna tolka resultatet. Även Hällefors (2006) anser att om en 

resultatrapport skulle väljas, skulle det öka förvirringen för rapportanvändaren eftersom 

fokuseringen brukar ligga på den sista raden i resultaträkningen. Enligt functional and 

data fixation kan en användare ha svårt att ändra sitt användningssätt eller beslutsprocess 

gällande viss redovisningsinformation tillföljd av en förändring i exempelvis 

presentationen av finansiell information. Respondenternas svar tyder på att just 

funktionell fixering kan komma att utgöra ett problem för användarna av de finansiella 

rapporterna. Roten till problemet tycks ligga i att bottenraden ofta tillskrivs en viss 

mening vilken inte med nödvändighet kommer att ändras endast för att namnet byts till 

totalresultat. Som responsen från våra intervjuer visar bör totalresultatet inte användas på 

samma sätt som resultatet utan det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Oron för att 
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användarna kommer att fortsätta att betrakta totalresultatet på samma sätt som de tidigare 

betraktat resultatet uttrycks även i ett antal av de kommentars brev som företag skickat in 

som respons på diskussionspappret angående revideringen av IAS 1. Både Falkman och 

Lundqvist menar dock att det kommer att röra sig om en temporär förvirring vilken 

kommer att avta allt eftersom användarnas förståelse för totalresultatet ökar. 

 

Hur ett företag väljer att presentera sin finansiella information är viktig eftersom de 

finansiella rapporterna är det viktigaste mediet för hur kommunikationen med användarna 

av rapporterna sker. Specialisterna instämmer med varandra att det är än viktigare efter 

införandet av totalresultatet att företagen kommunicerar med sina användare och har en 

öppen dialog med dem. När två resultatrader uppstår blir det viktigare att företagen 

tydligt kommunicerar innebörden av posterna i totalresultatet till användarna i 

exempelvis förvaltningsberättelsen. Även respondent 2 menar att det krävs att företagen 

är mer öppna och tydliga med bedömningar som gjorts innan det överhuvudtaget blir 

intressant att ta övrigt totalresultat posterna i beaktande. För att minimera de ovan 

nämnda problemen finner vi att både analytiker och specialister är överens om att ökad 

kommunikation från företagens sida kommer att vara nödvändig. Att företagen skulle 

kunna få användarna att helt släppa fokus på övrigt totalresultatposterna menar Falkman 

och Malmqvist inte kommer att vara möjligt utan stora negativa poster kommer att dra till 

sig uppmärksamhet även om företagen försöker att göra det motsatta, vilket de båda ser 

som positivt. Det rör sig exempelvis om akturiella pensionsförluster, där ett 

återkommande underskott borde få läsaren att reagera, då det inte endast kan vara 

faktorer utanför företagets kontroll som påverkar den posten.  

 

En omständighet som Lundqvist menar ytterligare riskerar att öka förvirringen bland 

användarna är att revideringen av IAS 1 genomförs i olika faser. Hon skulle helst se att 

alla förändringar gällande utformning av finansiella rapporter skulle ske samtidigt för att 

underlätta ur ett användarperspektiv. Även om IAS 1 och dess förändringar är ett projekt 

från IASB: s sida, påveraks det av IASB och FASB gemensamma projekt Statement of 

Financial Presentation som är en del av konvergensprojektet vars slutmål är att endast en 

världsstandard för finansiell rapportering skall existera. För att nå dit kommer vi enligt 

Lundqvist att få vänja oss vid att förändringar kommer att ske vid olika tidpunkter vilket 

medför att gamla och nya standarder kommer att existera samtidigt och ibland även vara 

inkonsekventa gentemot varandra. Harmoniseringsarbetet försvåras även av att den 

globala redovisningen härstammar från två olika redovisningstraditioner men även att 

normgivningsorganens standarder är influerade av antingen en principbaserad 

redovisning (IASB) eller en detaljbaserad redovisning (FASB). 

 

5.8 Framtiden- fas B 

Gällande IASB: s kommande förändring till IAS 1, även kallat fas B, är specialisterna 

överens om att det skulle vara en omfattande förändring som skulle väcka mycket 

uppmärksamhet om den blev verklighet. Huruvida dem är positiva eller negativa till den 

framgår inte. Malmqvist däremot har en väldigt negativ inställning till projektet och anser 

att dem bör lägga ner det direkt samt att dem inte vet vad dem sysslar med när de vill röra 

till i rapporteringsstrukturen. Förespråkare för the events approach anser att de finansiella 
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rapporterna har en allt för hög aggregationsnivå i dagsläget. Om fas B blir verklighet 

kommer det innebära att en mer disaggregerad presentation av de finansiella rapporterna 

uppnås, vilket skulle öka informationsmängden och därmed ge användarna själva 

möjligheten att aggregera informationen på ett sätt som passar deras beslutsfattande. 
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6 Slutdiskussion 
 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser från analys- och 

tolkningsdelen. Slutsatserna kommer även att inkludera våra egna tankar och 

funderingar kring revideringens påverkan på användbarheten av finansiella rapporter.  

 

6.1 Slutsatser 

En valmöjlighet vi finner är av betydelse för användbarheten av finansiella rapporter är 

valet till presentation i en eller två rapporter. Vårt resultat pekar på att det är presentation 

i två rapporter som är att föredra med motiveringen att det då sker en klar distinktion 

mellan realiserade och orealiserade poster. Denna distinktion tycks vara extra önskvärd 

bland analytikerna som menar att det är en nödvändighet vid skapandet av prognoser, 

men även en av specialisterna påpekar fördelen med tydligheten om två rapporter 

används. Vi finner därmed inga tecken på att IASB: s förslag och strävan mot att en 

totalresultaträkning istället för en resultaträkning och en rapport över totalresultat ur 

användarperspektiv vore det bästa. Responsen vi erhållit tyder även på att det är en viktig 

fråga att reglera som har påverkan på användarna av rapporterna. Framförallt har det rört 

sig om att användarna kan komma att få problem angående vilken resultatrad de ska titta 

på samt hur totalresultatraden skall tolkas. Presentation av resultatet i två rapporter 

innebär även att bottenraden, totalresultatet, inte hamnar i direkt anslutning till resultatet 

vilket tjänar syftet att det blir tydligare att förstå att de två raderna inte innehåller 

information av samma karaktär. Just fixeringen på bottenraden har vi fått indikationer på 

kan komma att utgöra ett problem vilket vi menar reduceras genom att två rapporter 

används.  

 

Den del av revidering kring vilka våra respondenter är mest överens om är bytet av namn 

på de finansiella rapporterna. Ingen av de båda aktörsgrupperna ser att det skulle fylla 

någon funktion överhuvudtaget. Specialisternas åsikter pekar snarare åt det motsatta 

hållet. Vår slutsats huruvida byte av namnen på de finansiella rapporterna fyller någon 

funktion för användarna är således att de redan existerande namnen är att föredra. Namn 

som balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys är väletablerade namn och vi 

finner inga tecken på att någon av aktörsgrupperna ser att något skulle vinnas på att byta 

ut dessa. Den enda konkreta effekten av rubriksändringarna som vi kunnat identifiera är 

att jämförbarheten minskar tillföljd av att företag i dagsläget tillåts använda olika 

benämningar på rapporterna.  

 

Ett problemområde som något förvånande visat sig under studiens gång är att 

benämningen totalresultat och övrigt totalresultat inte tycks vara lämpliga namn. Vi hade 

vid studiens start inte själva reflekterat över namnen. Under studiens gång har det blivit 

klart för oss att det troligtvis kommer att uppstå förvirring bland användarna när det 

inkluderas ytterligare en resultatrad, som vi nämnt ovan. Den problematiken är tvåfaldig. 

Dels den tendens vi har att fokusera på bottenraden men även att det enligt våra 

respondenter inte finns tillräckligt med kunskap hos användare för att kunna avgöra 
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betydelsen av de poster den består av. Det är inte denna rapports syfte att lämna nya 

förslag på namn, men en rubrik som inte inkluderar ordet resultat skulle kunna vara 

lämpligt för att belysa skillnaderna mellan just resultatet och totalresultatet. Överlag tycks 

det enligt specialisterna förekomma översättningsproblem vilket försvårar 

användbarheten. Lundqvist menar att just IAS 1 är särskilt utsatt för 

översättningsproblem vilket vi anser vara extra viktigt att ta i tu med, eftersom standarden 

styr hur finansiell information presenteras.  

 

I likhet med tidigare studier kan vi inte dra några definitiva slutsatser huruvida 

totalresultatet är användbart vid bedömningen av ett företag. Vi är dock efter våra 

intervjuer inte förvånade att kvantitativa studier inte har visat något enhälligt resultat. 

Bara det faktum att våra två aktörsgrupper har helt olika uppfattning om totalresultatet 

visar på att det inte går att se svart eller vitt på totalresultatet. Vi har kunnat urskilja två 

möjliga synsätt på totalresultatet, dels specialisternas uppfattning att totalresultatet 

speglar en helhetsbild vilket bättre än resultatet utgör ett mått på vad företaget presterat 

samt analytikerna som inte överhuvudtaget anser att totalresultatet är användbart. Efter att 

ha betraktat totalresultatet från båda perspektiven är vi benägna att dra slutsatsen att 

svaret ligger mitt emellan. Analytikernas argument att de orealiserade posterna i övrigt 

totalresultat fluktuerar för mycket för att totalresultatet skall kunna utgöra 

beslutsunderlag väger tungt, men inte tillräckligt för att vi ska kunna avskriva 

totalresultatet som oanvändbart. Inte heller specialisternas åsikter att totalresultatet utgör 

en bättre bedömningsgrund i form av att en helhetsbild ges är enligt oss tillräckligt för att 

tillskriva totalresultatet mening. Vi anser att det ligger mycket i Falkmans uttalande att 

totalresultatet i teorin är grymt, men vi har även blivit medvetna om att det i praktiken är 

problematiskt. Överlag upplever vi att de skillnader som visat sig mellan analytikerna och 

specialisterna i hög grad har sin förklaring i att analytikerna närmar sig revideringen ur 

ett mer praktiskt perspektiv medan specialisterna (även IASB) intar ett mer teoretiskt 

perspektiv. Exempelvis kan det ses i de skilda åsikterna till förklaringen varför vissa 

orealiserade poster ligger kvar i det ordinarie resultatet medan andra särskiljs genom 

övrigt totalresultat. En av specialisterna förklarar logiskt och teoretiskt att det beror på 

om det rör sig om långsiktiga eller kortsiktiga poster. Analytikerna menar tvärtom att det 

inte fyller någon funktion utan att det mest logiska och praktiskt användbara vore om 

samtliga orealiserade samlades på ett ställe.  

 

Det är för den icke professionella användaren som vi anser att användbarheten för 

totalresultatet visar sig, framför allt som en varningssignal. Posterna i övrigt totalresultat 

redovisades tidigare direkt mot eget kapital och löpte därmed risk att inte 

uppmärksammas. Förekommer det betydande skillnader mellan resultatet och 

totalresultatet är det en möjlig indikation på att företaget gjort felbedömningar eller tagit 

onödiga risker. Som användare ger det ett incitament att själva undersöka vad de 

bakomliggande orsakerna till skillnaden är. I detta avseende håller vi med specialisterna 

att det ger vad de kallar för en helhetsbild av vad företaget presterat. Vår slutsats blir 

därför att totalresultatet inte är ett mått som kan eller bör användas på detaljnivå utan 

egentligen endast innehåller information som bör påverka synen på ett företag när det 

skiljer sig orimligt mycket från resultatet. Vi menar därför att totalresultatet i normalfallet 

inte bör vara tongivande vid exempelvis prognos av framtida resultat eller kassaflöden.  
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Den kanske mest markanta förändringen som revideringen medfört är ökad transparens, 

det vill säga öppenhet. Flera av respondenterna belyser hur posterna nu ”lyfts fram ur 

mörkret” vilket enligt våra respondenter leder till minst två fördelar. Dels som 

analytikerna menar blir det enklare att både hitta och följa värdeförändringarna i 

posterna, samtidigt som specialisterna menar att jämförbarheten mellan företag ökar i och 

med att en enhetlig presentation sker. En konkret effekt som detta medför är exempelvis 

att det inte längre går att manipulera resultatet genom att finansiella instrument som har 

stigit i värde säljs med vinst och de som har sjunkit i värde hålls kvar i eget kapital. 

Ytterligare en fördel som vi menar den ökade transparensen kommer att leda till, är att 

företag i större utsträckning kommer att tvingas motivera och förklara varför poster 

utvecklas som de gör. Som ett antal kommentarsbrev på revideringen av IAS 1 visar, 

finns det en oro bland företag att användare inte kommer att kunna skilja på resultat och 

totalresultat vilket flera av våra respondenter påpekar troligtvis kommer att leda till ökad 

kommunikation från företagens sida.  

 

Vi har även förstått att det finns en baksida med att transparensen ökar. Analytikerna 

vilka är professionella användare av finansiella rapporter berättar allihop om svårigheten 

att hantera de orealiserade posterna som nu hamnar i övrigt totalresultat. De slutsatser vi 

dragit från vad våra respondenter berättat är att posterna under övrigt totalresultat inte 

med nödvändighet är av sådan karaktär att de i någon högre grad bör påverka 

beslutsfattandet. Vårt resultat visar att det finns information av prognosvärde inkluderat i 

totalresultatet men att betydelsen av informationen varierar från företag till företag och är 

svårbedömd. En post har lyfts fram som direkt missvisande medan de andra bör användas 

försiktigt eftersom de tenderar att fluktuera för mycket för att utgöra tillförlitligt 

beslutsunderlag och kan därför leda till felaktiga beslut om den inte används försiktigt. 

Även denna omständighet anser vi talar för att det inte är lämpligt att som IASB planerar 

utesluta möjligheten att presentera övrigt totalresultat i en separat rapport. IASB: s motiv 

för att göra detta är att forskning visat att användare i högre grad agerar på informationen 

om den presenteras i en enda rapport det vill säga en totalresultaträkning, vilket enligt 

vårt resultat inte är lämpligt under alla omständigheter. Även det faktum att inte heller 

tidigare forskning kunnat nå någon koncensus angående användbarheten av totalresultatet 

anser vi ytterligare styrker detta.  

 

6.2 Ökad användbarhet av finansiella rapporter 

De slutsatser vi kan dra gällande revideringen av IAS 1 och dess påverkan på 

användbarheten av de finansiella rapporterna kan sammanfattas på följande sätt. Den har 

en marginell påverkan på professionella användare, vilket i sammanhanget inte 

nödvändigtvis betyder analytiker utan även andra väl insatta personer. 

Huvudkonsekvenserna av revideringen, det vill säga införandet av totalresultatet, 

valmöjligheterna till presentation i en eller två rapporter samt byte av namn på de 

finansiella rapporterna är inget som varken hjälper, marginellt bättre, eller stjälper en 

insatt användare. Den egentliga effekten som revideringen fått på professionella 

användare är att posterna blivit mer lätt tillgängliga. Vad studien visar är istället att 

revideringen får störst effekt på den icke professionella användargruppen. Dels blir 

rapporterna mer öppna eller transparenta vilket innebär att orealiserade förluster, vilka  
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kan komma att vara en börda för företaget i framtiden, inte riskerar att förbises tillföljd av 

att de redovisas i eget kapital. Responsen vi fått indikerar även att jämförbarheten ökar 

tillföljd av revideringen eftersom att samtliga företag presenterar den finansiella 

informationen på ett enhetligt sätt. Slutsatsen blir därmed att vårt resultat styrker IASB: s 

tanke att just ökad jämförelse skulle vara ett resultat av revideringen.  

 

Gällande ökad analyserbarhet är vårt resultat mer tvetydigt. En egenskap, vilken vi fått 

indikationer på, som är kännetecknande för posterna i övrigt totalresultat är deras tendens 

till att fluktuera, men även att de är av sådan karaktär att deras påverkan på ett företag är 

svårbedömt. Ytterligare problem som vi kunnat härleda till revideringen är förvirringen 

som de två resultatraderna riskerar att medföra men även hur bottenraden, det vill säga 

totalresultatet, skall tolkas. Troligtvis rör det sig dock om temporära problem vilka 

sannolikt kommer att försvinna allt eftersom kunskapen ökar. Vi anser att revideringen 

överlag ökar användbarheten av de finansiella rapporterna, men att det sker till priset av 

mer komplicerade rapporter. Som användare ställs det högre krav att förstå och tolka 

innebörden av rapporterna för att kunna dra nytta av revideringen.  

 

6.3 Kunskapsbidrag 

 

 Presentation i två rapporter tycks vara den tydligaste och mest användbara 

presentationsformen.  

 

 Bytet av rubriker fyller ingen användbar funktion, dock tycks introducerandet av 

rubrikerna totalresultat samt övrigt totalresultat vara missvisande.  

 

 Under vissa omständigheter ger totalresultatet en bättre helhetsbild av företagets 

prestation än vad resultatet gör, framförallt i egenskap av en varningssignal. 

Användbarheten är störst när det är betydande variationer mellan de båda 

resultaten.  

 

 Ökad transparens av de finansiella rapporterna, vilket även leder till att 

jämförbarheten ökar.  

 

 För kunniga användare är revideringen försumbar med avseende på användbarhet.  

 

 Ökad användbarhet till priset av mer komplexa rapporter och högre krav på den 

icke professionella användaren.  

 

 Fixering och förvirring är två troliga problem som kan uppkomma till följd av att 

ytterligare en resultatrad inkluderas.  

 

 Viss förvirring kommer att försvinna med tiden, dock kommer det även att krävas 

ökad kommunikation från företagens sida.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Något som framkommit under studien är att det framförallt är de icke professionella 

användarna som kommer att påverkas eller påverkas av revideringen. Vi har fått 

information från både våra respondenter och i kommentarsbrev från företag att problem 

med att skilja på de två resultatraderna samt att egentligen kunna avgöra vad 

totalresultatet består av troligtvis kommer att uppstå eller har uppstått. Det området 

tycker vi skulle vara intressant att undersöka. Exempelvis genom att genomföra en 

undersökning på redovisningsstudenter som får granska två identiska årsredovisningar 

med skillnaden att den ena presenterar en totalresultatrapport medan den andra behåller 

de orealiserade posterna i förändring i eget kapital. Förekommer det några skillnader i 

den bedömningen och vad beror den i sådana fall på.  

 

Ett diskussionspapper angående fas B gällande revideringen av IAS 1 har kommit. Går 

förslagen igenom kommer det att innebär en omfattande förändring av hur finansiella 

rapporter utformas. I huvudsak rör det sig om att samtliga finansiella rapporter kommer 

att delas upp på ett liknande sätt som kassaflödesanalysen, det vill säga mellan 

verksamhet, investering och finansiering samt att rapporterna kommer att disaggregeras 

betydligt mer än vad som görs i dag. En studie som undersöker hur exempelvis företag 

eller någon annan aktörsgrupp ser på detta tycker vi också vore intressant att undersöka. 

Då stora tekniska anpassningar hos företagen skulle behöva göras vore exempelvis en 

möjlig infallsvinkel vara: nyttan vs kostnaden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide- redovisningsspecialister 

 

 Vad anser ni om att det finns olika valmöjligheter för företagen i nya IAS 1? 

 

 Vad anser ni är anledning till att så mycket valutrymme ges till företagen? 

 

 Är någon av uppställningsformerna för övrigt totalresultat (1 eller 2 rapporter) att 

föredra? 

 

 Hur ser ni på bytet av etablerade rubriks namn på de finansiella rapporterna?  

 

 Har ni upplevt någon problematik kring förståelsen och implementeringen av nya 

IAS 1?  

 

 Hur ser ni på posterna som inkluderas i övrigt totalresultat?  

 

 Anser ni att företag som påverkats av revideringen visar en mer relevant bild av 

företagets finansiella ställning nu jämfört med tidigare?  

  

 Hur anser ni att försiktighetsaspekter tas i beaktande i och med det nya 

resultatmåttet?  

 

 Vilka för- respektive nackdelar ser ni med att samtliga orealiserade 

värdeförändringar redovisas i resultaträkningen? 

 

 Vad anser ni om informationen som framkommer under övrigt totalresultat 

gällande dess påverkan på bilden av företaget? 

  

 Hur påverkas den rättvisande bilden av företagen?   

 

 Vilka för- respektive nackdelar anser ni att revideringen har medfört ur ett 

användarperspektiv (investerare/ägare)? 

 

 Är totalresultat ett bättre mått på företagets prestation än endast resultat? 

 

 Är posterna som nu inkluderas, av sådan karaktär, att en tydlig redovisning av 

dess resultatspåverkan bör påverka användarnas beslutsfattande?  

 

 Anser ni att presentationen av övrigt totalresultat i en eller två rapporter samt att 

två resultat rader uppstår kan påverka användarna av rapporterna?   

 

 Vad anser ni om att företag redovisar olika i de enskilda bolagen och i 

koncernerna? 

 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide- finansanalytiker 

 

 Vad anser ni om att det finns olika valmöjligheter för företagen i nya IAS 1? 

 

 Är någon av uppställningsformerna för övrigt totalresultat (1 eller 2 rapporter) att 

föredra? 

 

 Hur ser ni på bytet av etablerade rubriks namn på de finansiella rapporterna?  

 

 Har ni upplevt någon problematik kring förståelsen och implementeringen av nya 

IAS 1?  

 

 Hur ser ni på posterna som inkluderas i övrigt totalresultat?  

 

 Vilka för- respektive nackdelar ser ni med att samtliga orealiserade 

värdeförändringar redovisas i resultaträkningen? 

 

 Vad anser ni om informationen som framkommer under övrigt totalresultat 

gällande dess påverkan på företagets bild? 

 

 Vilka för- respektive nackdelar anser ni att revideringen har medfört ur ett 

användarperspektiv (investerare/ägare)? 

 

 Är posterna som nu inkluderas, av sådan karaktär, att en tydlig redovisning av 

dess resultatspåverkan bör påverka användarnas beslutsfattande?  

 

 Är totalresultat ett bättre mått på företagets prestation än endast resultat? 

 

 Anser ni att presentationen av övrigt totalresultat i en eller två rapporter samt att 

två resultatrader uppstår kan påverka användarna av rapporterna?   



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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