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Abstract 
A desire for a united international set of accounting standards has arisen in recent times due to 
globalization. FASB has in an attempt to approach the IASB regulations implemented more 
principles in US GAAP, while the IASB has implemented more rules in IFRS. The trend is 
pointing towards harmonization to succeed in the desire for an united international set of 
accounting standards. Globalisation does not only affect listed companies but also small and 
medium-sized enterprises (SMEs). Harmonisation of these small and medium-sized 
enterprises (SMEs) framework have not been written about to the same degree as the listed 
companies. The study aims to examine to which extent regulations IFRS for SME, FRS 102 
and FRF for SME's are principle or rule-based to one another. The second purpose of the 
study is to investigate the degree to which these are harmonized with each other. 
 
A qualitative study with a content analyse have been conducted to fulfill the purpose of the 
study. Qualitative data is used in the construction of the theoretical framework in form of 
written sources such as scientific articles. The empirical data is also of qualitative character 
and consists of parts of the legal texts of the regulations IFRS for SME, FRS 102 and FRF for 
SMEs. The empirical data is analyzed on the basis of the theoretical framework. 
 
The conclusion was that IFRS for SME and FRS 102 are principle-based frameworks while 
FRF for SMEs is a rules-based framework. When they were facing each other FRS 102 was 
considered as a principle-based regulations but to a greater degree then IFRS for SME. IFRS 
for SME and FRS 102 is consequently considered harmonized. FRF for SMEs on the other 
hand is a rules-based framework and when it is set against the IFRS for SME and FRS 102 it 
is considered weak rule-based. We cannot therefore regard FRS for SMEs harmonized with 
either IFRS for SMEs or FRS 102. 
 
Our study contributes to the literature on the harmonization of SME companies, and whether 
the IFRS for SME, FRS 102 and FRF for SMEs are mainly principle- or rulebased. In 
addition, a reflection on if the only aspect of the financial report is comparability then optimal 
framework for harmonization are one that is strong rulebased. 
 
 
 
 
 
Keywords: Principle-based, rule-based, harmonization, IFRS for SME, FRS 102, FRF for 
SMEs, SME, comparability 
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Sammanfattning 
 
En önskan om en enad internationell uppsättning av redovisningsstandarder har uppkommit 
på senare tid på grund av globaliseringen. FASB har i ett försök att närma sig IASB regelverk 
implementerat mer principer i US GAAP medan IASB har implementerat fler regler i IFRS. 
Trenden pekar mot harmoniseringen för att lyckas med en enad internationell uppsättning 
redovisningsstandarder. Globaliseringen påverkar inte enbart börsnoterade företag utan även 
små och medelstora företag (SME). Arbetet för harmonisering av små och medelstora företags 
(SME) regelverk har dock inte berörts i lika stor grad. Studiens syfte är att undersöka till 
vilken grad regelverken IFRS for SME, FRS 102 och FRF for SME är princip- eller 
regelbaserade gentemot varandra samt att utreda till vilken grad dessa är harmoniserade med 
varandra.  
 
För att uppfylla syftet har en kvalitativ studie utförs med hjälp av en innehållsanalys. 
Kvalitativ data används i uppbyggnad av den teoretiska referensramen med skriftliga källor i 
form av vetenskapliga artiklar. Empirin består av delar ur lagtexter av regelverken IFRS for 
SME, FRS 102 och FRF for SME som analyseras med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen.  
 
Det vi kom fram till var att IFRS for SME och FRS 102 är principbaserade regelverk medan 
FRF for SME är ett regelbaserat regelverk. När de sedan ställdes emot varandra betraktas FRS 
102 precis som IFRS for SME som ett principbaserat regelverk men till en större grad. IFRS 
for SME och FRS 102 bedöms således som harmoniserade. FRF for SME anser vi å andra 
sidan vara ett regelbaserat regelverk och när det ställs emot IFRS for SME och FRS 102 anses 
det därmed svagt regelbaserade. Vi kan följaktligen inte betrakta FRS for SME som 
harmoniserade med varken IFRS for SME eller FRS 102.  
 
Vår studie bidrar därmed till litteratur om harmoniseringen av SME företag samt till IFRS for 
SME, FRS 102 och FRF for SME är huvudsakligen princip- eller regelbaserad. Dessutom 
görs en reflektion över om den enda aspekten med redovisningen är jämförbarhet då är det 
optimala läget för harmonisering när regelverken är stark regelbaserade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Principbaserad, regelbaserad, harmonisering, IFRS for SME, FRS 102, FRF for 
SME, SME, jämförbarhet 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under det senaste årtiondet har den snabba utvecklingen av kapitalmarknaden lett till en tanke 
om att ett gemensamt internationellt regelverk kan vara en av byggstenarna för en modern 
kapitalmarknad.  Det har uppkommit en önskan om en enad internationell uppsättning av 
redovisningsstandarder av hög kvalitet, då investerare inte längre är begränsade till att enbart 
investera i det egna landet. Diverse finansiella kriser har understrukit det faktum att god 
finansiell rapportering är viktigt för en fungerande kapitalmarknad och fördelning av 
ekonomiska resurser (Tweedie & Seidenstein 2005, ss. 589-590). Transparens och 
jämförbarhet anses vara väsentligt i en mer integrerad global ekonomi där standardisering 
skapar likheter och på så sätt producerar jämförbara verksamheter (Bhimani 2008, s. 445). 
Som det ser ut nu verkar trenden peka mot en harmonisering av redovisningsstandarder 
(Ampofo & Sellani 2005, s. 219). 
 
I början av milleniet uppenbarades flera redovisningsskandaler, en av dessa var Enron, där 
företaget fuskade med redovisningen. Det finns till och med de som säger att den 
regelbaserade redovisningen, som Enron i USA tillämpade, var en bidragande orsak till 
företagets undergång (Bradbury & Schröder 2012, s. 2). Detta har gett upphov till 
diskussioner om principbaserad gentemot regelbaserad redovisning där både Financial 
Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Board (IASB) 
har deltagit (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 1). Kostnaderna som uppkom i samband med 
Enrons konkurs påverkade inte enbart företag utan även världsmarknaden (Tweedie & 
Seidenstein 2005, s. 589). På grund av detta har många länder inom Europa valt att använda 
internationella redovisningsstandarder istället för de nationella standarderna (Bhimani 2008, s. 
445).  
 
Visionen om globala redovisningsstandarder har fått offentligt stöd från många internationella 
organisationer, bland annat G20, Världsbanken, International Monetary Fond (IMF), Basel 
Committee, International Organization of Securities Commissions (IOSCO) och International 
Federation of Accountants (IFAC) (IFRS 2013). Många multinationella företag, nationella 
regulatorer och användare av IFRS stöttar tanken på att ha ett gemensamt regelverk. De tror 
på tillämpning av gemensam standard då det underlättar vid jämförandet av finansiella 
rapporteringar (IFRS 2015, s. 7).  
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) är en uppsättning med 
redovisningsstandarder framtagna av IASB. Regelverket håller på att bli den globala 
standarden för finansiell rapportering för börsnoterade bolag. Ungefär 120 länder tillåter eller 
kräver tillämpning av IFRS för inhemskt listade företag varav cirka 90 stycken av de länderna 
har antagit IFRS fullt ut. IASB står även bakom standarderna International Financial 
Reporting Standards for small and medium sized entities (IFRS for SME) som räknas som en 
förenklad variant av IFRS. IFRS for SME är en standard på 250 sidor och har översatt till mer 
än 25 språk (IFRS 2016). 
 
Accounting standard board (ASB) är Storbritanniens motsvarighet till IASB. De tar 
tillsammans med Financial Reporting Council (FRC) fram ramverket Financial Reporting 
Standards (FRS) som verkar i Storbritannien. ASB och FRC övervakar även tillämpningen av 
ramverkens standarder och samarbetar bland annat med IASB för att påverka utvecklingen av 
internationella standarder. Anledningen är för att FRS ramverk och standarder ska utvecklas 
med hänsyn till den internationella utvecklingen. Både ASB och FRC har en viktig 
internationell roll för att bidra till utvecklingen av högkvalitativa globala 

https://www.frc.org.uk/Home.aspx
https://www.frc.org.uk/Home.aspx
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redovisningsstandarder genom att påverka arbetet inom IASB (FRC 2016). FRC har även 
skapat standarderna Financial Reporting Standards 102 (FRS 102) som har sin grund i IFRS 
for SME. FRS 102 är en standard som består av 350 sidor och är det enda regelverket för som 
små och medelstora företag som får användas i Storbrittanien och Irland (FRC 2016). 
 
I USA existerar fler än ett organ i arbetet med redovisningsstandarder. FASB är en 
organisation inom den privata sektorn som tar fram redovisningsstandarder, Securities and 
Exchange Commission (SEC) godkänner därefter dessa. De redovisningsstandarder som 
FASB genererar benämns som US General Accepted Accounting Principles (US GAAP) och 
är den amerikanska motsvarigheten till IFRS och FRS (FASB 2013b; FASB 2016). Financial 
Reporting Framework for Small and Medium sized Enterprises (FRF for SME) är ett 
regelverk i USA för Small and Medium Sized Entities (SME) och består av 200 sidor text.  
AICPA är organet som i samarbete med Certified Public Accountant (CPA) tagit fram FRF 
for SME vilket utkom i juni 2013. Tanken är att regelverket kan tillämpas när GAAP inte 
behövs eller krävs (FASB 2016).  
 
1.2 Problemdiskussion 
En av de största skillnaderna i uppfattningen mellan IFRS, FRS och US GAAP är att IFRS 
och FRS regelverk ger färre regler och implementeringsguider. IFRS och FRS anses vara mer 
principbaserade (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006, ss. 180-183; Hail, Leuz & 
Wysocki 2010, s. 388; Cohen, Krishnamoorthy, Peytcheva & Wright 2013, s. 580) då IAS 
och FRS betonar principer, även kallad “substance over form”, mer än vad FASB gör (Baker 
& Hayes 2004, s. 784; Johansson 2010). FASB anses å andra sidan vara mer regelbaserade än 
principbaserade då de tillämpar fler så kallade “bright lines” (Benston, Bromwich & 
Wagenhofer 2006, s. 165; Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, s. 201). 
Redovisningsstandarder varierar i graden av hur specifika de är. De standarder som i större 
omfattning anses inneha “bright lines”, har tydligare rekvisit1 och klassificeras som 
regelbaserade redovisningsstandarder medan de regelverk som har otydligare rekvisit, anses 
vara principbaserade (Securities and Exchange Commission 2003; Collins, Pasewark & Riley 
2012, s. 681).  
 
USA har fått kritik för att deras redovisningsstandarder anses vara för regelbaserad. Deras 
“bright-lines” och detaljerade regler gör det möjligt för en ordagrann tolkning för att kringgå 
dessa regler (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 748). Det finns de som säger att om 
Enron hade använt sig av principbaserad redovisning hade inte företaget kunnat missbruka 
redovisningen och på så sätt vilseleda investerare. Betoningen på “substance over form” 
skulle då ha återgett en mer realistisk bild av företagets ekonomiska resultat och ställning 
(SEC 2003, not 13; Baker & Hayes 2004, s. 784; ).  
 
Schipper (2003, s. 71) är av liknande åsikt men tillägger att de amerikanska standarderna inte 
är regelbaserade. Författaren hävdar att amerikanska regelverk är baserade på principer från 
FASB föreställningsram och att reglerna är utformade utefter principerna. Det är det stora 
antalet ”bright lines” för varje princip som gör att regelverket framstår som regelbaserat men 
att det i grund och botten inte är det. Nobes (2005) och Nelson (2003, s. 91) påstår att 
problemen inte ligger i reglerna, tvärtemot kan regler öka förståelsen och ge en ökad 
jämförbarhet. Svårigheterna uppkommer när normgivarna valt fel princip som underlag för 
standarden från början eller att standarden helt saknar principer ifrån ramverket. Tillämpning 
                                                 
1 Rekvisit är en term som används inom juridiken. Lagen ställer normalt upp villkor och för att lagen ska vara tillämplig krävs att 
något eller några av dessa villkor uppfylls. Dessa villkor kallas för rekvisit.  Juridik på Internet, Ordlista: Rekvisit 
(http://www.internetjuridik.com/300-rekvisit/) 2016.05.09 

http://www.internetjuridik.com/juridiska_termer/ordlista/rekvisit.html
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av en bättre princip till standarden från början kan istället leda till minskning av alternativa 
metoder för redovisningen och mindre behov av regler (Nobes 2005, s. 32).  
 
Ett gemensamt finansiellt språk gör det möjligt för investerare att jämföra den finansiella 
redovisningen i olika jurisdiktioner och länder. För multinationella företag kan det reducera 
kostnaderna eftersom de befrias från att översätta den finansiella rapporteringen till varje 
lands regelverk. Det blir även sannolikt för revisorerna att standardisera sitt arbete och på så 
sätt öka kvalitén på redovisningen. Med ett gemensamt finansiellt språk tillåts även kapital 
flöda fritt och regulatorerna slipper missförstånd med att försöka begripa de olika regelverken 
(Tweedie & Seidenstein 2005, s. 591). Andra viktiga potentiella fördelar med jämförbara och 
hög-kvalitativa redovisningsrapporter är större marknadslikviditet, lägre kapitalkostnader och 
bättre allokering av kapital (Hail, Leuz & Wysocki 2010, s. 386).  Fördelarna med ett 
gemensamt finansiellt språk har lett till en önskan samt ett behov av harmonisering för 
redovisningsregler (Bhimani 2008, s. 445), vilket kan underlätta jämförbarhet och tolkning av 
redovisningen (Ampofo & Sellani 2005, s. 229).  
 
Nobes (1998, ss. 165-166) var en av de första som kommenterat om att harmonisering inte är 
en självklar lösning till redovisningsproblemen. Författaren hävdar att om individer i samma 
land använder sig av identiska regelverk kommer det faktum att människor är olika påverka 
hur regelverken uttrycks i praktiken. När regelverket tillämpas blir resultaten annorlunda 
eftersom människors tolkningar av regelverken variera. 
 
Ampofo & Sellani (2005, s. 228) håller med Nobes och menar att harmonisering är en 
förenklad lösning på en komplex uppsättning av problem som främst i-länderna gynnas av. 
Frågor som rör landets politik, kultur, språk samt ekonomiska och affärsmässiga miljöer blir 
inte tillgodosedda med ett internationellt GAAP (Ampofo & Sellani 2005, s. 228). Det 
existerar även politiska utmaningar för att skapa en global standard då länder har olika mål för 
den finansiella rapporteringeringen. Somliga företag redovisar för staten medan andra 
redovisar för intressenter (Hail, Leuz & Wysocki 2010, s. 584). Internationella avvikelser i 
redovisningen uppkommer på grund av olikheter mellan länders kultur och inte enbart på 
grund av skillnader i regelverk (Gray 1988, ss. 3-14; Ding, Jeanjean & Stolowy 2005, s. 325). 
Det är också det som gör att harmoniseringsarbetet blir svårt eftersom redovisningsskulturerna 
är så pass olika (Rivera 1989, s. 445).   
 
FASB standarder skiljer sig avsevärt åt jämfört med standarder i andra engelskspråkiga länder 
så som Storbritannien (Dewing & Russell 2004, s. 292). Skillnader är de djupt rotade 
olikheterna i storlek på ekonomi, rättssystem, kulturella system, striktheten på övervakning 
och tillsyn av redovisningen samt deras olika förmågor att tolerera tvetydighet (Reinstein & 
Weirich 2002, s. 59). I jakten på det optimala tillvägagångsättet för standardsättande och 
harmoniseringsarbetet har FASB inkluderat mer principer i deras standarder (Nelson 2003, s. 
91). Den amerikanska kongressen har försökt att reformera det finansiella 
rapporteringssystemet i USA till en mer principbaserad redovisning (Jamal & Tan 2010, s. 
1344). Detta för att underlätta harmoniseringsarbetet för IASB med IFRS (Guggiola 2010, s. 
105).  
 
IFRS har också arbetat mot harmonisering genom att addera fler riktlinjer (Benston, 
Bromwich & Wagenhofer 2006. s, 171). Riktlinjerna påverkar även Storbritannien som kan 
kringgå reglerna genom deras så kallade “override rule”. Det viktigaste inom redovisningen 
för Storbritannien är “true and fair view” som ska återspegla en rättvis bild över företagets 
finansiella ställning (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006, s. 167). Om redovisningen inte 
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återspeglar en rättvis bild av företagets finansiella ställning, framför allt i länder som 
Storbritannien, ska företaget avvika från de regler och rekommendationer som finns 
(Johansson 2010, ss. 51-52).  
 
De länder som inte adopterar IFRS frivilligt kan komma att utnyttja IFRS flexibilitet genom 
att tolka regelverket till sin fördel. Författarna Carmona & Trombetta (2008, s. 459) och 
Daske, Hail, Leuz & Verdi (2013, s. 495) menar att länder som blir tvingade att tillämpa IFRS 
kommer tolka regelverkets standarder så att de kan fortsätta redovisa så som de alltid har 
gjort. IFRSs standarder har gjorts väldigt flexibla samt generella för att nå konsensus så att ett 
gemensamt regelverk kan råda, vilket öppnat upp för omfattande interpretationer. Resultatet 
blir att IFRS ligger som ett alternativ till de inhemska redovisningsstandarderna (Sutton 1993, 
s. 178). Som det framgår i Haverty (2006) studie är det svårt att nå harmonisering när det från 
början finns stora skillnader i redovisningen. Det finns flera alternativa sätt att införa IFRS. 
Olikheterna syns bland annat i hur man väljer att implementera redovisningstandarderna 
(Reinstein & Weirich 2002, ss. 62-66). Den flexibiliteten som finns inom den principbaserade 
redovisningen kan vara ett hinder för en effektiv harmonisering (Guggiola 2010, s. 110).  Än 
så länge har blandade resultat av adoptionen av IFRS framkommit och det kan även bli så att 
nettofördelarna med harmonisering blir negativa (Hail, Leuz & Wysocki 2010, s. 386) 
 
Det finns litteratur som beskriver för- och nackdelarna med harmoniseringsarbetet, hur 
regelverken kan kringgås samt skillnader mellan regelbaserade och principbaserade regelverk. 
Litteraturen som visar på om harmoniseringen faktiskt har ägt rum är dock sparsamt. Det 
finns till och med författare som säger att harmonisering är ett mål som inte går att uppnå 
(Goeltz 1991, s. 85). Flera författare säger att det inte går att förenliga alla principer så att ett 
internationellt regelverk skapas (Alexander, Archer 2000, s. 539; Alexander & Jermakowicz 
2006, s. 161). En jämförbar finansiell rapportering har sedan länge varit av intresse för 
akademiker inom redovisningen. Viljan att harmonisera och utveckla ett gemensamt regelverk 
är något som har uppkommit på senare tid (Bhimani 2008, s. 445). Riviera (1989, ss. 320-
321) menar att harmoniseringen kanske inte behövs. Trots den tidigare bristen på användning 
av gemensamma regler har utvecklingen av den internationella finansmarknaden och 
utländska investeringar inte stoppats.  
 
Kapitalmarknaden har utvecklats så fort på den senaste tiden att reglerarna inte hunnit med i 
utvecklingen (Simmons 2001, s. 615). Globalisering har även expanderat lokala marknader 
och minskat internationella barriärer vilket har exponerat små och medelstora företag, som i 
internationella sammanhang kallas för Small and Medium-sized Enterprises (SME), för de 
komplikationer som enbart de börsnoterade bolagen tidigare handskats med (Knight 2000, s. 
12; Lu & Beamish 2001, s. 565; Ricci, Cillo & Landi 2010, s. 1517).  
 
IFRS for SME, FRF for SME och FRS 102 anses vara en enklare version av sina större 
regelverk, IFRS, US GAAP och FRS (Albu, Albu, Pali-Pista, Gîrbină, Selimoglu, Kovács, 
Lukács, Mohl, Müllerová, Paseková, Arsoy, Sipahi & Strouhal 2013, s 144). SME står idag 
för 25-30% av Europas export och mer än 90 % av de totala företag som existerar i världen. 
(Deaconu, Buiga & Strouhal 2012, s. 101; Albu, et. al. 2013, s. 144; IFRS 2016). Det finns 
riktligt med litteratur om harmoniseringsarbetet för de större regelverken men sparsamt med 
akademiskt text om harmoniseringsarbetet för regelverken för SME. Litteraturen om små och 
medelstora företag har på senare tid tilltagits men det finns fortfarande ingen forskning om 
regelverken är princip- eller regelbaserade. SME innefattar större delen av världsmarknadens 
företag och mängden litteratur som finns inte matchar SMEs omfattning. Med denna 
anledning utmynnar problemdiskussion i nedanstående forskningsfrågor.  
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1.3 Forskningsfrågor 
Är IFRS for SME huvudsakligen principbaserat eller regelbaserat? 
Är FRF for SME huvudsakligen principbaserat eller regelbaserat? 
Är FRS 102 huvudsakligen principbaserat eller regelbaserat? 
 
1.4 Syfte 
Det första syfte är att fastslå i vilken grad IFRS for SME, FRS 102 och FRF for SME 
standarder är principbaserade eller regelbaserade i förhållande till varandra. Studiens andra 
syfte är att utreda till vilken grad standarderna är harmoniserade. 
 
1.5 Avgränsningar 
En avgränsning har ägt rum till att studera klassificering av tillgångar, skulder, eget kapital, 
inkomster och utgifter i regelverken IFRS for SME, FRS 102 och FRF for SME. Orsaken är 
att det inte fanns möjlighet att studera hela regelverken, på grund av den tid som står till 
förfogande för ett examensarbete om 30 högskolepoäng valdes dessa fem ut.  
 
1.6 Ämnets relevans 
Harmoniseringsarbetet har påverkat de stora bolagen men insatsen har inte behandlas i lika 
stor grad för små och medelstora företag. I EU har SME en stor ekonomisk roll (Evans, 
Gebhardt, Hoogendoorn, Marton, Di Pietra, Mora, Thinggård, Vehmanen & Wagenhofer 
2005, s. 38) och tillsammans är de små och medelstora bolagen en viktig del av den 
övergripande ekonomin i många länder, även utanför EU (Žager, Ivana Mamiæ Saèer 
Nikolina Smrekar Katarina 2009, s. 15).  Eftersom små och medelstora företag står för 25-30 
% av världsekonomins exporter (Albu, et. al. 2013, s. 144) är det relevant att gå in mer på 
djupet inom ämnet.  Det är också av betydelse då globaliseringen har bidragit till ökat behov 
av ett gemensamt regelverk för små och medelstora företag. Med detta följer även en naturlig 
del i behovet av harmonisering av regelverk då den internationella aktiviteten har ökat på 
grund av globaliseringen (Žager, et. al. 2009, s. 17).  
 
1.7 Disposition 
Den fortsatta framställningen av studien disponeras på̊ följande sätt. I kapitel 2 redogörs det 
för studiens metod där en beskrivning sker av hur studien är uppbyggd. Först presenteras 
forskning och undersökningsansatsen, därefter görs en beskrivning av studiens genomförande, 
urval, trovärdighet och källkritik. Avslutningsvis görs en reflektion om den metod som 
används. I kapitel 3 byggs den teoretiska referensramen upp där väsentlig information 
presenteras för läsaren. Tyngdpunkten ligger i hur tolkningen av ord kan skilja sig samt hur 
den vetenskapliga litteraturen ser på principer och regler. Kapitel 4 innehåller en blandning av 
empiri och analys för standarder av de olika regelverken. Här utförs analysen av empirin där 
den teoretiska referensramen är utgångspunkten. Slutsatserna av analysen av empirin sker i 
kapitel 5 samt en mindre diskussion. Studien avslutas i kapitel 6 med de reflektioner och 
tankar om studien som genomförts.  
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2 Metod  
2.1 Inledning 
I detta avsnitt kommer de val som har gjorts för att göra studien genomförbar klargöras. 
Kapitlet inleds med beskrivning av forskningsansatsen där en förklaring till användandet av 
deduktion och induktion görs. Efter det redogörs undersökningsansatsen där valet av den 
kvalitativa metoden och kvalitativa datamaterialen försvaras. Vidare kommer studiens 
genomförande och urval redogöras för i detalj men även studiens trovärdighet och källkritik 
upptar en stor del av detta avsnitt. Till sist ger vi läsaren en metodreflektion där en 
beskrivning av de tankar angånde alternativa metoder klargörs.  
 
2.2 Forskningsansats 
Patel & Davidson (2011, s. 23) hävdar att valet av forskningsansats handlar om vilket 
förhållningssätt studien har när det kommer till frågor som berör teori och empiri. Enligt 
Alvesson & Sköldberg (2008, s. 55) och Jacobsen (2000, s. 34) går en deduktiv ansats från 
teori till empiri medan en induktiv ansats går från empiri till teori. En abduktiv ansats har drag 
ifrån båda enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 55) och Jacobsen (2000, s. 34). Vi hävdar att 
vår studie följer en deduktiv tillvägagångsätt då vi utgår från tidigare litteratur och teorier i 
den teoretiska referensramen för att analysera delar av regelverken IFRS for SME, FRS 102 
och US GAAP for SME. Den teoretiska referensramen byggdes därmed upp först för att 
därefter kunna analyser empirin. Detta val gjordes för att vi ville se hur väl teorierna stämde 
överens med empirin. 
 
Studien har dock med inslag av induktiv karaktär eftersom den teoretiska referensramens 
delar skapades först genom en diskussion i början av studien om vad den teoretiska 
referensramen skulle innehålla för att kunna svara på forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna 
var kopplade till syftet samt empirin eftersom vi då redan visste att empirin skulle bestå av 
regelverken IFRS for SME, FRS 102 och US GAAP for SME. Den teoretiska referensramen 
kan därmed inte vara helt frånkopplad från empirin. Vår studie har som följd delar av både 
deduktiv- och induktiv ansats men vi anser trots det att den inte är av abduktiv ansats. En 
abduktiv ansats är enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s. 55) när studien växlar mellan teori 
och empiri vilket vår studie inte gör då den enbart växlar mellan teori och empiri en gång.  
 
2.3 Undersökningsansats 
Jacobsen (2000, s. 38) hävdar att en kvalitativ ansats utgår från datainsamling av olika 
skriftliga källor som därefter enligt Ahrne & Svensson (2015, ss. 9-10) analyseras utan hjälp 
av statistiska metoder och verktyg. En kvalitativ undersökningsansats tillämpas därmed i 
denna studie då det är skriftliga källor som formar den teoretiska referensramen. 
Datamaterialet omfattar även av skriftliga källor då de är utdrag från regelverken IFRS for 
SME, FRS 102 och US GAAP for SME i form av klassificeringar av tillgångar, skulder, eget 
kapital, inkomster samt utgifter.  
 
Klassificeringarna analyseras och tolkas utifrån den teoretiska referensramen. En beräkning 
av mängden ord utförs inte, så som det kan förekomma enligt Jacobsen (2000, s. 38) och 
Ahrne & Svensson (2015, s. 10) i kvantitativa studier. Utan en djupare förståelse av det som 
analyseras önskades av forskningen. En djupare förståelse är enligt Fejes & Thornberg (2009, 
s. 19) fördelen med kvalitativa metoder. Det som kvantitativa metoder kan vara bättre på är 
enligt Holme & Solvang (1997, s. 80) potentialen till att generalisera resultat. Det anser vi inte 
vara till större fördel än en djupare förståelse av resultatet i studie då det enbart är delar av 
regelverken som analyserats som kommenterats. Slutsatserna som uppkommer blir därmed 
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endast berörda av de klassificeringar som studerats. Enligt Jacobsen (2000, s. 40) är det 
lämpligt att använda en kvalitiv ansats om det som undersöks är beroende av tolkningar samt 
för att skapa en bredare förstålse för det som undersöks. Vi valde således en kvalitativ ansats 
då det var just det vi eftersträvade.  
 
För att svara på studiens forskningsfrågor tillämpas en kvalitativ innehållsanalys samt en 
komparativ analys för att besvara studiens syfte. Esaiasson (2012, s. 210) hävdar att en 
kvalitativ innehållsanalys passar för studier i analysering av många objekt om analyseringen 
ska ske på ett likvärdigt sätt. Författaren säger även att metoden lämpar sig för granskning av 
det underliggande innehållet av olika objekt. Innehållsanalys anses vara rätt för studiens 
metod då det är skilda delar av innehållet i regelverken IFRS for SME, FRS 102 samt FRF for 
SME som studeras. Vi vill även hitta den underliggande meningen med de klassificeringarna 
av tillgångar, skulder, eget kapital, inkomster och utgifter som vi valt att beröra. Med hjälp av 
den teoretiska referensramen kan den underliggande meningen påträffas och eftersom 
analysen återkopplas till den teoretiska referensramen kan klassificeringarna analyseras på ett 
likvärdigt sätt.  
 
2.4 Studiens genomförande 
Redan vid början av arbetet hade en tanke om att utföra en studie om princip- kontra 
regelbaserad redovisning uppstått. En datainsamling gjordes således genom sökning av 
relevanta vetenskapliga artiklar i Summon, Business Source Elite och Scopus. Väsentliga 
begrepp och sökord så som "princple-based", "ruled-based" applicerades i sökningen. När en 
artikel hittade som berörde vår studie kunde liknande artiklar påträffas i samma artikel. Efter 
att ha läst på om ämnet framkom de problemområde som princip- och regelbaserad 
redovisning gav upphov till. Vid samma tidpunkt kom harmonisering på tal då studien stötte 
på flera artiklar om att de två största regelverken IFRS och US GAAP skulle minska 
skillnaderna sinsemellan. En utökad sökning gjordes därmed till att innefatta begreppet 
"harmonization".  
 
Det fanns en stor mängd vetenskaplig litteratur och även läroböcker om ämnet. Relevant 
material var inte svårt att hitta. Däremot fanns det sparsamt med litteratur om samma ämne 
fast för små och medelstora företag. Det gav grunden till studiens forskningsfrågor samt syfte 
och är även anledningen till att det inte finns mer ingående text om harmoniseringen av SME i 
bakgrunden eller i problemdiskussionen. 
 
När forskningsfrågorna var ställda diskutterades det om vad som krävdes av den teoretiska 
referensramen för att frågorna skulle kunna besvaras. Eftersom forskningsfrågorna berör 
ämnet principer och regler i redovisningen, var det av ytterst vikt att få fram vad som menas 
med det för att inte lämna något utrymme för tvivel. Studien behövde dessutom en grund att 
utgå från vid tydning av ord och texter då en tolkning av regelverken skulle utföras. En 
kvalitativ undersökningsansats valdes vilket ytterligare ökade vikten av en bra bas att tolka 
med. En förklaring till vad harmonisering är och när det stadiet uppnåtts var väsentligt för 
fortsatt förståelse av slutsatserna. En preliminär kapitelindelning gjordes av kapitel 3 
samtidigt som en kunskapsbas byggdes upp för vad som behövdes i studiens metoddel. Större 
delen av tiden lades ner på den teoretiska referensramen då analysen utgick från den. Det var 
viktigt att vi förstod innebörden samt hade samma uppfattning av det som skrevs i kapitlet för 
en objektiv bedömning av empirin. 
 
Kapitel 3, den teoretiska referensramen, lästes noggrant igenom innan analysen av empirin 
utfördes. Betydande punkter antecknades för att återkoppla analysen till den teoretiska 
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referensramen. Trots att det fanns en teoretisk referensram att återkoppla till gick meningarna 
isär vid tolkningen av vissa standarder vilket ledde till diskussioner. Där det fanns 
meningskiljaktigheter framfördes de resonemang och tankar från båda parterna, även på de 
standarder där meningarna inte gick isär. Efter en vecka gjordes analysen av regelverken igen. 
Andra omgången verkställdes för att se om tolkningen skulle vara detsamma som veckan 
innan. Återigen fördes diskussioner och en noggrann skildring av varje argument framfördes 
för att slutligen komma fram till en rimlig och slutgiltig tolkning av standarderna. 
Anledningen till att analysen av klassificeringarna uträttades två gånger var för att inga 
förhastade slutsatser skulle fattats samt att flera perspektiva skulle beaktas. Vi valde att göra 
en nogrannare analys av befintliga klassificeringar framför att analysera fler standarder. Det är 
enbart den slutgilitga tolkningen som har redogjorts för läsaren eftersom det blev lättare att 
följa med i texten och de resonemang som vi framförde.  
 
För att öka förståelsen för läsaren har studien visat var i en skala varje analyserad 
klassificering av en norm i en standard befinner sig. Illustrationerna har utförts med hjälp av 
Johanssons (2010) dimensionteori som används för att se hur stark princip- eller regelbaserad 
klassificeringarna är. Det är endast ett sätt att underlätta förståelse i jämförelsen av 
regelverken sinsemellan. Med andra ord ska inte för stor vikt läggas vid placering av 
standarderna, det här gäller även för studiens egna figurer.  
 
2.5 Urval  
I urvalet har en viss kännedom om de företeelser som ska undersökas funnits och en 
”handplockning” av de klassificeringar som ska analyseras används vilket enligt författaren 
Denscombe (2009, s. 37) är det som kännetecknar ett subjektivt urval. Regelverken IFRS for 
SME, FRF for SME och FRS 102 har valts för analysering. De har selekterats för att de kan 
tillämpas av små och medelstora företag samt att regelverken har en motsvarighet för stora 
företag. Genom att undersöka IFRS for SME, som är ett internationellt regelverk enligt 
Simmons (2001, s. 589), och FRF for SME, som är ett amerikanskt regelverk enligt Leuz 
(2003, s. 446), jämförs de två största regelverken inom redovisning för små och medelstora 
företag. Valet ger upphov till att regelverken står på var sin sida av vad en standard kan vara, 
princip eller regelbaserad, med IFRS på principsidan och US GAAP på regelsidan.  
 
Studien berör de två största och mest inflytelserika internationella normgivarna, IASB och 
FASB. Eftersom IASB har en sådan stor påverkan på den brittiska standardsättarens, FRC, 
arbete blir det relevant att även studera FRS 102. Regelverket är även baserat på IFRS for 
SME vilket gör att FRS 102 också borde kunna anses principbaserat. Det gör att studien får ett 
regelverk från ett land som anses använda principbaserade regelverk samt ett regelverk från 
ett land som anses använda regelbaserade regelverk. Dessa två jämförs med ett internationellt 
regelverk. En annan intressant aspekt med att studera FRS 102 är att den ersatte det gamla 
regelverket FRSSE och blev det enda giltiga 2016. Regelverket är därför såpass nytt att det 
inte är välstuderat vilket bidrar till studiens relevans.  
 
De delar av regelverket IFRS for SME, FRF for SME och FRS 102 som selekterats för 
jämförelse är klassificering. Anledningen är att de påverkar de resterande posterna i den 
finansiella rapporteringen. Med hänsyn till balansräkningen har klassificering av tillgångar, 
skulder och eget kapital valts ut. Balansräkningen består av de tre övergripande poster vilket 
gör att studien får med en generell bild på hur regelverken väljer att formulera 
balansräkningen innehåll. Följaktligen kommer des att påverka merparten av redovisningen. 
Studien har även valt att analysera klassificeringen av inkomster och utgifter eftersom de 
utgör en betydande del av redovisningen. Även då urvalet är en liten del av regelverken anser 
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vi att detta inte ska påverka svaret på syftet då vi har fått med alla större överordnade delar av 
balansräkningen samt delar som berör den löpande bokföringen.   
 
2.6 Studiens trovärdighet 
Enligt Merriam (1994, s. 174) och Ejvegård (2003, s. 70) bör två̊ kriterier beaktas vid 
bedömning av en studies trovärdighet; reliabilitet och validitet. Eriksson & Kovalainen (2010 
s. 61) hävdar att det första kriteriet, reliabilitet, behandlar replikerbarheten av en 
undersökning. Med andra ord huruvida det går att få samma resultat om studien genomförs på 
samma sätt vid en annan tidpunkt.  
 
Bryman (2008, s. 160) skiljer på extern och intern reliabilitet. Författaren menar att extern 
reliabilitet är till vilken grad studien kan återupprepas av någon annan vid en annan tidpunkt. 
Empirin som används i studien är tillgänglig för allmänheten samt direkt tagen från regelverk 
i dess originalspråk och från normgivande organ vilket gör att det inte har utsatts för tolkning 
eller ändring. Datamaterialet finns att tillgå för att kunna användas för upprepning av studien. 
Även då den externa reabiliteten kan anses vara god kan reabilitet inte hävdas för studien då 
den intern reabilitetet inte uppfyller de krav som Bryman (2008, s. 160) anser att de ska göra. 
Författaren menar att den intern reliabilitet behandlar frågan till vilken grad de som utför 
studien är överens om vad de ser, hör och tolkar i undersökningen. Med andra ord hur 
subjektiva bedömningarna är. 
 
Även då vi har försökt att öka den interna reabiliteten med god kommunikation samt tydlig 
återkoppling till den teoretiska referensramen i analysen uppkom det tillfälle då det var svårt 
att komma fram till en gemesam tolkning av regelverken. Ett försök till att minska den 
subjektiva bedömning har utförts genom att inte ta med de meningskiljaktigheter som 
framkom vid analysen. Det var endast de slutgiltiga tolkningar av klassificeringarna för 
regelverken som skrevs ner. Det här utfördes som ett försök att öka den interna realibiliteten 
men även för att läsaren ska lättare kunna följa med i de slutsatser som studien har 
frambringat.  
 
Ett annat problem för studiens reliabilitet är att standarderna är skrivna i originalspråket 
engelska medan analysen sker på svenska. Vid en översättning finns risken att innebörden och 
nyanserna i språket går förlorade. Även om en översättning inte uträttas kan inte en 
undermedveten översättning under analysen gång förbises. Analysen utfördes efter att vi hade 
skrivit om juridisk och ekonomisk synsätt av principer och regler. Det kan ha blivit färgad av 
tidigare information samt om att IFRS for SME och FRF 102 anses mer principbaserad medan 
FRF anses mer regelbaserad. Försök till ökad intern reabilitet har gjorts men vi kan inte hävda 
reabilitet för studien.  
 
Det andra kriteriet, validitet, behandlar i enlighet med Bryman (2008, s. 162) de indikatorer 
som utformats med avsikt att fastställa om ett begrepp faktiskt mäter det begreppet det har för 
avsikt att mäta. Bryman & Bell (2015) skiljer på intern validitet och extern validitet. Intern 
validitet behandlar överensstämmelsen mellan det som observeras och den teoretiska 
referensramen som studien har byggt upp. Med andra ord står intern validitet för om de 
slutsatser som har dragits är trovärdiga.  
 
Insamling av datamaterial skedde tidigt under studiens gång samt inläsning av ämnet. 
Förloppet började tidigt vilket skapade en bra grund att stå på för revidering och sållning av 
material som ackumulerats. På så sätt har det funnits tid till att samla in ytterligare 
information som behövdes. Processen har underlättat för att få med relevant material. Det har 
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även bidragit till en teoretisk referensram som har bearbetats för att passa väl ihop med 
frågeställningarna. En återkoppling till den teoretiska referensramen har ständigt gjorts under 
analysen av empirin. Studiens forskningsfrågor har där med gott resultat kunnat besvaras 
enbart med hjälp av den teoretiska referensramen och därmed får slutsatserna anses vara 
trovärdiga. Den interna validiteten är därmed god.  
 
Den andra delen av validitet, extern validitet, behandlar de resultat undersökningen ger 
upphov till och hur pass generaliserbart det är. Studien berör endast klassificering av 
tillgångar, skulder, eget kapital, inkomster och utgifter vilket är en liten del av varje regelverk. 
Det är således en del av regelverken som har analyserats. En generalisering av hela 
regelverken har därmed inte gjorts av de resultat som studien kommit fram till. Slutsatserna 
berör endast de analyserade standarderna av regelverken. Genom att inte generalisera hela 
regleverk behöver inte heller en kompromiss av studiens kvalité eller av pålitligheten av 
slutsatserna äga rum. Holme & Solvang (1996, s. 164) säger att den externa validiteten ofta 
får ge vika för pålitligheten av studien, vilket är fallet i denna studie. 
 
2.7 Källkritik 
2.7.1 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 
Vetenskapliga artiklar genomgår mer ofta än sällan en granskning före publicering och är 
utformade efter särskilda regler och krav hävdar Höst, Regnell & Runeson (2006 s. 62). Det 
går att skönja om en artikel har mer eller mindre vetenskaplig karaktär genom granskningen i 
form av peer-review och det är oftast dessa artiklar som behandlar den senaste forskningen 
inom ett visst ämne enligt Friberg (2006, ss. 37-38).  
 
Genom att använda vetenskapliga publikationer och artiklar i så stor omfattning som möjligt 
inom fälten ekonomi och juridik kan vi säkra oss om att vi använder oss av den senaste 
information i vår studie. När vi dessutom väljer att ta de artiklar som är mer citerade kan vi 
vara mer säkra på att artiklarna är av hög validitet och tillförlitlighet, så som Quinlan (2011, s. 
156) beskriver vetenskapliga artiklar. Det kan finnas vetenskapliga artiklar och publikationer 
som inte har några peer-review men då har vi använt den informationen tillsammans med 
information från peer-review källor för att stärka våra argumentationer. 
 
2.7.2 Offentliga dokument 
Offentliga dokument är bland annat lagar och författningar som regeringen eller 
organisationer har tagit fram påstår Friberg (2006, s. 41). De lagar som vi har använt oss av är 
regelverken IFRS, US GAAP och FRS 102. Eftersom dessa lagar och regler är framtagna av 
stora och välkända organisationer anser vi att de kommer från säkra källor. De offentliga 
dokumenten har dessutom tagits direkt från primärkällan, i dess originalform så det finns 
ingen risk att informationen har utsatts för tolkning eller förvrängning. På så sätt har 
dokumenten hög autenticitet och trovärdighet. Detta är av yttersta vikt då en stor del av 
studiens empiri består av offentliga dokument som ska analyseras. 
 
2.7.3 Webbsidor 
Nyberg (2000, s. 200) säger att information från webbsidor ska användas med kritiska ögon 
då upplysningen inte är av vetenskaplig karaktär och inte granskas före publikation. De 
webbsidorna som studien har använt sig av är tillhandhållna av organisationer och 
normgivande organ så som FASB, SEC, IASB, FRC och IOSCO. Informationen är inte 
granskad och inte heller av vetenskaplig karaktär men kan ändå anses vara tillförlitliga då det 
kommer direkt från standardsättarnas hemsidor. De har också en angiven utgivare och datum 
vilket ökar tillförlitligheten 
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.  
2.7.4 Handböcker 
Handböcker kan reflektera författarnas egna åsikter och erfarenheter samt att 
källhänvisningen i många fall kan vara bristande, därför bör dessa användas med försiktighet 
enligt Friberg (2006, s. 40). Trots det har handböcker använts i metoddelen samt i mindre 
utsträckning i den teoretiska referensramen. 
 
2.7.5 Metodreflektion 
Vi hade kunnat välja att göra en kvantitativ ansats istället för en kvalitativ. Exempelvis hade 
en kvantifiering utav ord som anses vara antingen princip eller regel kunna mätas. Orden hade 
kunnat bestämmas i förhand i den teoretiska referensramen. Om det hittades fler ord som ger 
uutryck för principer än ord som ger uttryck för regler hade en standard kunnat anses vara 
principbaserad. Valet av en kvantitativ ansats hade kunnat ge tid till att studera större delar av 
regelverken och på så sätt kunna ge en mer generaliserat utfall. Detta tillvägagångsätt kan 
dock ge en skev bild utav regelverken. Valet av att enbart räkna ord kan utelämna de små 
skillnader som kan finnas och som endast upptäcks i sitt rätta sammanhang. I verkligheten är 
redovisningsstandarder utsatta för tolkning och inte för antal ord som anses principbaserade 
eller inte. Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ ansats i studien. Slutsatserna kan då 
bli mer verklighetstrogna och användningsbara.  
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Inledning 
I den teoretiska referensramen utförs en förklaring av ord och dess betydelseområde för att 
sedan beskriva ett juridiskt- och ekonomiskt synsätt på principer och regler. Vidare 
presenteras dimensionsteorin som är den huvudsakliga teori som används i studien. En 
förklaring av harmonisering och dess innebörd görs samt en kort utläggning av den litteratur 
som finns för harmonisering av SME. Den teoretiska referensramen är uppbyggd för att skapa 
en grund för läsaren. Detta för att underlätta i de resonemang som förs i analysen och 
slutsatserna. 

3.2 Ordförklaring 
Ord får en innebörd när de används i meningar och kan därmed ha olika betydelse beroende 
på hur ett ord samspelar med de andra orden i en mening (Greenawalt 1992, ss. 13-14; 
Leydesdorff & Hellsten 2006, s. 231). Ordet “går”2 kan ha flera betydelser med hänsyn till 
hur ordet används med ett annat ord. I exemplet “Karl går till skolan” blir betydelsen av ordet 
“går” i samband med med ordet “till” att Karl fysiskt tar sig från ett ställe till ett annat med 
hjälp av sina fötter. I exemplet “Karl går i skolan” blir betydelsen av ordet “går” tillsammans 
med ordet i, att Karl deltar i skolundervisningen (Allwood 2003, s. 7). Vilken betydelse ordet 
får beror därför på samspelet med andra ord (Greenawalt 1992, ss. 13-14; Leydesdorff & 
Hellsten 2006, s. 231). Det finns även en skillnad mellan ordet som används och begreppet 
som står bakom ordet. Ord är en tanke som är mer konkret medan begrepp är tanken som 
finns bakom orden (Frändberg 1984, s. 42; Magnell 1994, s. 11). Exempelvis blir betydelsen 
av ordet “går” i meningen “bilen går bra” inte en ordagrann beskrivning av att bilen 
promenerar. Begreppet eller innebörden av ordet ”går” i denna kontext får betydelsen att bilen 
fungerar bra (Allwood 2003, s. 21). 
 
Ord och uttryck kan också vara flertydiga, att de har olika betydelser (Thurén 2003, s. 13). 
Det finns mångtydiga ord där feltolkningar är små (Peczenik 1995, s. 292) men så finns det 
även mångtydiga ord som kan knytas an till flera begrepp vilket gör att misstolkningarna blir 
mer omfattande. Inga missförstånd eller problem uppkommer så länge orden används i rätt 
kontext blir begreppet förståeligt. Ord kan vara vaga eller diffusa vilket gör medvetenheten 
om dess juridiska gränser viktiga (Thurén 2003, s. 13).  Det är när ordens betydelse är vaga 
(Strömholm 1996, s. 457) eller linknande i betydelsen som missförstånd och problem uppstår 
(Greenawalt 1992, s. 74; Magnell 1994, s. 11). Därför är det viktigt att ha klart för sig vad 
som menas men de ord och uttryck som används (Thurén 2003, s. 13). 
 
 

 

 

 

 

                                                 
2 Exempel med inspiration från Allwood (2003, ss. 7). 
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 Strömholms (1996) illustration av ords betydelseområde. 
 
Strömholm (1996) har en användbar illustration av ord och deras betydelse i figur 1. I 
kärnområdet befinner sig de ord och dess självklara betydelse. Orden i kärnområdet är 
tillräckligt tydliga för att inte behöva tolkas utan kan användas ordagrant, exempelvis ordet 
”går” som betyder att någon rör sig. En förståelse skapas utan ytterligare förklaring om att 
personen rör sig fysiskt åt något håll. I ytterområdet finns ord som får en annan betydelse med 
hjälpord. Det förekommer när orden i en mening skapar en ny innebörd i samband med de 
andra orden. Ordet får en innebörd beroende på meningens kontext. I meningen ”bilen går 
bra” får ordet en ny betydelse beroende på meningens kontext. Det handlar inte längre om 
rörelse utan att den fungerar bra. Det som ligger på utsidan av ytterområdet är utanför ordets 
betydelseområde och är vad ordet aldrig kan betyda, med eller utan hjälpord. Ordet ”går” kan 
därmed aldrig betyda att man är still eftersom man rör sig.  
 
I figur 2 återges vår egna modifierade illustration av ord och deras betydelse utifrån 
Strömholms illustration i figur 1.  
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                  Modifierade modell utifrån Strömholms illustration. 
 
I kärnområdet existerar ord som är tydliga och inte i behov av tolkning så som ordet ska, bör, 
måste. I området finns även de standarder som är klara och som inte lämnar utrymme för 
bedöming, med andra ord hamnar regler i kärnområdet. I gråzonen befinner sig standarder 
som är en kombination av principer och regler. De har karaktärsdrag från både regel samt 
princip och behöver en kontext för att en bedömning ska kunna ske. I ytterområdet återfinns 
de principer som kan ha flera tolkningar, så som exempelvis bör, lämpligt och på bästa sätt. 
Det är i ytterområdet som standarder placeras då de kräver en tolkning för att kunna tillämpas. 
 
Hermeneutik är när en tolkning av innebörden i texter utförs. Oftast växlar den som tolkar 
mellan del- och helhetsperspektiv. Motsättningar mellan del- och helhetsperspektivet 
uppmärksammas när varje ny mening som läses leder till ett nytt sätt att förstå den föregående 
meningen. Tolkningen sker i växling mellan det som läses just nu och det som tidigare lästs 
för att skapa en helhetsbild. Det är viktigt att texten som tolkas ställs i förhållande till den 
kontexten som finns. En tolkning är när innebörden visar på tanken som ligger bakom texten 
och inte det som direkt är framträdande (Thurén 2003, s. 31). 
 
3.3 Analogislut och Motsatsslut 
Analogislut är en tolkningsmetod inom juridiken där en applicerar av befintlig lagtext från en 
situation på en liknande situation som ännu inte har en lag.  Det blir en utvidgning av regelns 
område till att även innefatta situationen utan lag (Macagno & Walton 2009, s. 155). Valet att 
gå utanför de existerande reglerna är inte ett alternativ utan en användning av befintliga regler 
görs inom analogin (Posner 2006, s. 773). Om det uppkommer två liknande situationer varav 
situation A kan lösas med hjälp av en lag skriven för den situationen. Situation B kan inte 
lösas med hjälp av lagen. Ett analogislut blir då att lagen från situation A används för att lösa 
den liknande situationen B (Walton, Reed & Macagno 2008, ss. 49-59; Walton 2013, s. 283). 
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Det viktigaste inom juridiken är likhetstänkande samt att lika fall ska behandlas likvärdigt, att 
det ska råda likhet inför lagen (Frändberg 1984, s. 15: Walton, Reed & Macagno 2008, s. 43). 
 
Ett motsatsslut är när domstolen gör en tolkning av det som inte innefattas i lagregeln. Om en 
lag förbjuder en viss handling innebär användning av motsatsslut att de handlingar som inte 
står med i lagen som förbjuda är tillåtna (Strömholm 1984, s. 89; Jansen 2005, s. 485). Om ett 
café sätter upp en skylt “inga hundar är tillåtna” medför ett motsatsslut att katter har beviljats 
inträde till café då det inte specifikt uttrycks att katter inte är tillåtna (Jansen 2005, s. 485). En 
ordagrann tolkning av lagen tillämpas (Strömholm 1984, s. 88). Det essentiella i motsatsslut 
är om det inte står explicit i en regel kan tolkningen vara att regeln inte appliceras (Jansen 
2005, s. 487)  
 
3.4 Juridisk synsätt av principer och regler 
Diskussionen mellan regler och principer är vanliga i juridiska samtal och sammanhang. 
Oftast består diskussionerna om huruvida en regel i en standard är regel- eller principbaserad 
(Schlag 1985, s. 410).  De två typerna av regler har var sin formulering av föreskrifter i 
lagböcker och redovisningsbestämmelser. Första formuleringen berör regler som innefattar 
särskilda direktiv och är definierade på förhand såsom en hastighetsbegränsning på 
exempelvis 55 km/h. Det innebär att det direkt går att avgöra om hastigheten är överskriden 
eller inte. Den andra formuleringen av regler är beskrivet mer allmänt, det specifika innehållet 
definieras i efterhand, exempelvis att köra på en rimlig hastighet. Det går inte att veta om 
rimlig hastighet har hållits förrän en bedömning har gjorts. Den första typens formulering av 
en regel i en standard benämns som regel och den andra för princip (Kaplow 1992, ss. 559-
563; Cunningham 2007, s. 1418). 
 
Skillnaden mellan en regel och en princip är enligt Ehrlich & Posner (1974) och Dworkin 
(1967 s. 32) graden av precision. En viss hastighet på motorvägarna kan förhindras i 
införandet av en regel som uttrycker att det är olagligt att köra högre än x km/h. En princip 
undviker att ange någon specifik hastighet som förbjuden enligt lag utan deklarerar att köra 
oresonabelt fort är olagligt (Ehrlich & Posner 1974, ss. 257 - 258). En regel har en skarp linje 
som ska överskridas för att bli olaga (Schlag 1985, ss. 380-382), antingen kan man göra rätt 
eller fel (Strömholm 1984, ss. 223-224).  
 
Inom juridiken har reglerna vissa faktorer, som ålder eller hastighet, vilket utgör situationen 
(Kennedy 1976, ss. 1687 - 1690). Regler har även en större grad av precision och riktlinjer 
(Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 14) samt är mer detaljerade och konkreta än principer 
(Cunningham 2007, s. 1420). Anledningen är att det ska generalisera så mycket som möjligt 
för ett mindre behov av bedömning och tolkning för varje enskild regel. Regler är direktiv 
som på ett exakt sätt bestämmer lösningen på problem genom att sätta upp tillräckligt med 
faktorer för ett avgörande. De är lätta att bedöma då regler antingen är tillämpningsbara eller 
inte, förbjudet eller tillåtet (Kennedy 1976, ss. 1687 - 1690; Dworkin 1977, s. 26; Dworkin 
1986, s. 95). Utformningen av en regel för varje relevant beredskap och situation är dock 
slösaktigt, även om det är enklare att tillämpa, då de flesta situationer inte skulle ske. 
Principer kan vara bättre eftersom det kan vara svårare för en individ eller verkställande 
myndighet att tillämpa principen vid ett visst tillfälle (Kaplow 1992, ss. 564 - 621).  
 
Tvärtemot regler är användningen av principer beroende av bedömningar (Kennedy 1976, ss. 
1687 - 1690). Det är inte svart på vitt som en regel är utan en princip är mer av en gråzon 
(Simmonds 1994, s. 17). De är mer vaga, abstrakta och mer generella (Cunningham 2007, s. 
1422). En princip indikerar på olika scenario som är relevanta men som inte är slutgiltiga. 
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Användning av en princip sker till stor eller liten del (Dworkin 1977, s. 26) vilket leder till ett 
behov av urskiljbara faktorer (Kennedy 1976, s. 1688; Cunningham 2007, s. 1423). Ord som 
betydelsefull och orättvist är enligt Dworkin (1977, s. 28) ord som är principbaserade. De 
kräver tolkning och bedömning då varje enskild person inte interpretera ord på samma sätt vid 
samma situationer (Kennedy 1976, s. 1688; Cunningham 2007, s. 1423). 
 
Principer har till skillnad från regler en mer suddig linje, en överträdelse blir mindre tydlig 
(Schlag 1985, ss. 380-382). Det går med andra ord att avvika ifrån principen om det finns 
goda skäl (Strömholm 1984, ss. 223-224). Principer bestämmer inte lösningen på problemet 
utan pekar på de omständigheter som bör beaktas inför det slutgiltiga avgörandet. Principer 
kan beskrivas som “bör” och regler som “skall” (Greenawalt 1992, ss. 13-14; Cunningham 
2007, s. 1413). 
 
Schlag (1985, s. 410) förklara att fördelarna vid användning av principer är den underliggande 
meningen, med andra ord lagstiftarens tanke, inte behöver uppoffras. Beskrivningen av 
skillnaden mellan det som är tillåtet och det som inte är tillåtet i principer kräver individuella 
omdömen om individidens agerande. Agerandet kommer inte vara på gränsen eftersom 
gränsen inte är skarp. Individen kan inte i förhand veta om den handling som är tänkt att 
begås kommer betyda en överträdelse av principen. Ett försök till så lite kränkande handlingar 
som möjligt kommer ske då gränsen inte är svart på vitt.  
 
Författaren Schlag (1985, s. 410) påpekar även nackdelar vid användning av principer. 
Principer drar inte en skarp linje mellan tillåten och otillåten handling vilket kan medföra att 
människor som är obenägna till risk att inte agera överhuvudtaget, medan de som är 
riskbenägna kommer istället gå över gränsen. Det är just den skarpa linje som är fördelen med 
regler. En skarp linje mellan det som är tillåtet eller inte möjliggör en persons subjektiva 
bedömning för om deras agerande är på den tillåtna eller otillåtna sidan. Individer kan välja 
att ta till åtgärder för att undvika att göra det förbjudna eller att kliva över gränsen. Nackdelar 
med regler är att den skarpa linjen mellan det förbjudna och det som är tillåtet kan uppmuntra 
till aktiviteter som ligger tätt intill gränsen för det förbjudna. 
 
Parchomovsky & Stein (2010, ss. 519-521, 548) uppger att det ständigt kommer finnas 
individer som tolkar det som dikterar våra lagar med vad som kan bevisas. I många fall 
avviker aktörer från den underliggande meningen som lagstiftande och domstolar tänkt från 
början. De som avviker från de underliggande meningarna är det som författarna Strömholm 
(1984, s. 89) och Jansen (2005, s. 485) beskrivit som motsatsslut. Aktörer som istället följer 
reglerna ordgrann benämns enligt Walton, Reed & Macagno (2008, ss. 49-59) och Walton 
(2013, s. 283) som analogislut. I vissa situationer kommer människan välja att tillämpa 
motsatsslut framför analogislut eftersom det är det är det val som går att bevisa, istället för det 
rätta valet enligt lagstiftarna tanke.  
 
I följande exempel med Andy belyses just detta dilemma. Andy kör på en smal och blåsig väg 
utan vägren. Plötsligt kommer en bil körandes av Bob från motsatt riktning. Bob är upptagen 
med annat och kör in på Andys körfil i långsam fart. Andy ser Bob, men det är försent för 
Andy att väcka Bobs uppmärksamhet. Vid tidpunkten står Andy inför två val; antingen kan 
han svänga höger och köra ner i ett dike eller låta Bob köra in i hans bil. Andy uppskattar då 
den förväntade kostnaden för varje val. Valet att köra ner i diket kommer resultera i 10 000 kr 
i skador på Andys bil. Det andra valet, att låta Bob köra in i Andys bil kommer kostnader för 
skador på Andys bil bli 30 000 och för Bobs bil 40 000 kr.  Vilket val kommer Andy att välja? 
Enligt juridiken är svaret självklart att Andy ska svänga höger och undvika kollision. Det blir 
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dock omöjligt att bevisa att de var Bob som orsakade olyckan. Om Bob istället kör in i Andy 
blir det solklart att det var Bob som förorsakade olyckan då det var Bob som körde in i 
motsatt körfil. Valet av att undvika kollison är enligt juridiken det rätta valet men en 
ordagrann bestämmelse av lagen samt med hjälp av bevis kan Andys ansvar för olyckan helt 
tas bort. Det här är vad Parchomovsky & Stein (2010, ss. 519, 521, 548) menar med tolkning 
av lagen med bevisning och hur det kan få en individ att agera mot det som är tänkt med 
lagen.        
                                                                                  
Det är därmed inte lämpligt att endast undersöka delar av bestämmelser samt att enbart avgöra 
huruvida det är en principbaserad eller regelbaserad lagtext (Greenawalt 1992, ss. 13-14; 
Cunningham 2007, s. 1413). Svårigheterna finns i att skilja på regler och principer eftersom 
principer och regler integreras med varandra inom juridiken (Dworkin 1977, s. 29) och 
behövs således för ett fungerande rättsystem (Cunningham 2007, ss. 1430–1433). Hänsyn bör 
tas till bestämmelsens kontext eftersom tillämpning och ordalydelse även har en avgörande 
roll i bedömningen (Cunningham 2007, s. 1413; Greenawalt 1992, ss. 13-14). Individer är inte 
bundna helt till användning av lagen, men inte heller helt fri från att tolka lagen hur som helst. 
Kontexten är det viktiga och lagen ska tolkas utefter den information och situation som är 
tillgänglig (Dworkin 1986, s. 234). 
 
3.5 Ekonomisk synsätt av princip och regel 
Det ekonomiska synsättet av regler och principer är väldigt likt det juridiska synsättet av 
regler och principer. Precis som inom juridiken anses det ekonomiska synsättet av standarder 
bero på graden av precision samt graden av bedömning som krävs vid tillämpning. Små 
skillnader mellan den juridiska och den ekonomiska definitionen av regler och principer 
uppstår dock (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 15). Det finns litteratur som säger att den 
ekonomiska definitionen av regler och principer har mer av en kvantitativ karaktär och gräns, 
även kallad ”bright lines” än den juridiska (SEC 2003; Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 
15; Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, ss. 747-749; Bradbury & Schröder 2012, s. 1). 
 
En standard blir komplex när den innehåller detaljer och riktlinjer enligt Schipper 2003, s. 66) 
men kan även bestå av undantag från de detaljer och riktlinjer som samma standard har 
hävdar Nobes (2005, s. 26) och Bradbury & Schröder (2012, s. 1). Det kan också stå beskrivet 
om specifika metoder som ska användas (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, ss. 747-749). 
Alla nämnda karaktäristiska passar in på en regel och som tidigare nämnts även kan kallas för 
”bright lines”. Ju fler ”bright lines” som en standard har desto mer regelbaserad anses den 
vara (Mason & Gibbins 1991, s. 22; SEC 2003; Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, ss. 747-
749; Bradbury & Schröder 2012, s. 1). ”Bright lines” ger tydliga direktiv på hur ekonomiska 
händelser ska behandlas i redovisningen genom att ge mätbara värden och specifika ord som 
inte lämnar utrymme för tolkning. Det kan också vara förtydligande till tidigare paragrafer 
(Bradbury & Schröder 2012, s. 2). En minskad valmöjlighet uppstår eftersom den 
professionella expertisen blir mer fokuserad på att följa de regler som står skrivna i 
standarden (Duchac 2004, s. 325). 
 
Tillämpning av ”bright lines” kräver en mindre del professionellt omdöme i jämförelse med 
tillämpning av ”substance over form” i redovisningen (Bradbury & Schröder 2012, s. 2). 
Nyttjandet av ”substance over form” innebär användning av redovisningsstandarder som 
innehåller få detaljer, riktlinjer och regler (Psaros & Trotman 2004, s. 78; Bennett, Bradbury 
& Prangnell 2006, s. 189).  Även de ord som väljs är mer vaga och generella (Cuccia, 
Hackenbrack & Nelson 1995, ss. 228-230; Psaros & Trotman 2004, s. 76; Bennett, Bradbury 
& Prangnell 2006, s. 190; Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749). Det viktiga är att 
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tolka lagen eller standarden som den var menad av lagstiftarna. De utmärkande dragen 
stämmer in på en princip eftersom principbaserade standarder brukar tillämpa ”substance over 
form” (Psaros & Trotman 2004, s. 76). Med det menas att användaren förlitar sig på sin 
professionella bedömning för att applicera standarden rätt. Intentionen av standarden ska vara 
självklar i ögonen av användaren (Psaros & Trotman 2004, s. 78; Bennett, Bradbury & 
Prangnell 2006, s. 189). 
 
Det finns distinktioner mellan principbaserade och regelbaserade standarder som inte är 
väldefinierade och kan variera i tolkningen (SEC 2003, s. 5).  Alexander (1999, ss. 240-241) 
nämner i sin artikel att det finns tre definitioner av lämplighet för principer och regler. Typ A 
har kriteriet ”substance over form” men även tillämpningen ”true and fair view”. Det är i den 
kategorin som principer anses tillhöra. De ska angripa redovisningen på ett mer övergripande 
plan medan Typ C berör redovisningen på detaljnivå. I kategorin Typ C anses regler räknas 
till. Författaren fortsätter med att förklara att den andra kategorin, Typ B, är en blandning av 
Typ A och Typ C. Det är med andra ord en kombination mellan regler och principer. I samma 
kategori kan tolkningen av om en standard är princip eller regelbaserad variera (Alexander 
1999, ss. 240-241; Nobes 2005, ss. 25-34; Bradbury & Schröder 2012, s. 3). 
 
Enligt Schipper (2003) och Nelson (2003) har standarder tydliga rötter i principer men 
inkluderar regler i en sådan stor omfattning att standarderna blir så pass detaljerad och 
komplexa att att standarden blir regelbaserad, istället för principbaserad, som den egentligen 
är i grunden (Nelson 2003, s. 100). Schipper (2003, ss. 67-68) tillägger dock att regler inte är 
någonting dåligt. Tillägget av regler i principer minskar bedömningarna vilket resulterar i en 
bättre kommunikation av rätt användning för standarderna. Det ger en ökad precision av 
standarden. Med en detaljerad implementeringsguide kan redovisningen bli mer jämförbar 
genom reducering av professionella bedömningar (Nelson 2003, s. 94; Schipper 2003, ss. 67-
68). Duchac (2004, s. 334) håller inte med Schipper (2003) utan hävdar att den regelbaserade 
redovisningen kan vara anledningen till USAs finansiella kris. En principbaserad redovisning 
med mer professionell bedömning hade kunnat förhindra den ekonomiska krisen (Duchac 
2004, s. 334).   
 
En regelbaserad redovisning skapar sina egna problem enligt Mason & Gibbins (1991, s. 22). 
Det finns litteratur som visar på att en regelbaserad redovisning skapar en mentalitet om ”visa 
mig vart det står att jag inte får” vilket i sin tur kan skapa en dysfunktionell redovisnings 
beteende (Weil 2002, s. 3). För mycket regler kan även leda till fördelaktiga tolkningar av 
redovisningsmetoder (Nelson 2003, ss. 91-92; Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749). 
Både Cuccia, Hackenbrack & Nelson (1995) och Agoglia, Doupnik, & Tsakumis, (2011) 
påstår att risken att uppfattas som om man inte följer redovisningsstandarder är större under 
principbaserad redovisning än regelbaserad redovisning. Gränsen för rätt och fel är suddigare, 
därför vågar inte de som tillämpar principbaserad redovisning välja de redovisningsmetoder 
som de föredrar. Metod som anses vara rätt används istället. Författarna uppger även att 
reglers precision i språkvalet ökar aggressiv redovisning. När den finansiella rapporteringen 
förbereddes var det mindre chans för aggressiv redovisning när en mindre precis standard 
tillämpades (Cuccia, Hackenbrack & Nelson 1995, s. 230; Agoglia, Doupnik & Tsakumis 
2011, ss. 751-752). Aggressiv rapportering är mer trolig i regelbaserade miljöer (Psaros & 
Trotman 2004, s. 76). 
 
Det är dock inte enbart fördelar med tillämpningar av principer. Nelson (2003, s. 95) skriver 
att ord som ”probably” och ”reasonable estimated” är för vaga artikulerade, vilket leder till att 
olika personer tolkar standarden olika. Det leder till låg konsensus mellan praktiker och kan 
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påverka de finansiella rapporteringar och göra de mindre jämförbara. Wüstermann & 
Wüstermann (2010) delar Nelson (2003) uppfattning och hävdar att endast en koncis 
applikation av redovisningsstandarder i form av klara riktlinjer kan garantera att samma 
redovisningsmetoder används för likadana situationer. Finns det inte klara riktlinjer tillåts 
olika tolkningar och val och på så sätt används varierande metoder för samma förhållande 
(Wüstemann & Wüstemann 2010, ss. 1, 4). Utan precisa regler måste de som tillämpar 
standarden ty sig till analogi (Nelson 2003, s. 95). 
 
Oavsett om standarden är av regel- eller principbaserad karaktär kommer alltid användaren 
tolka den till sin fördel. Det främsta sättet till lämpligaste kommunikation är balansen mellan 
att skapa tillräckligt med regler för att kommunicera klart men inte till en sådan grad att 
användaren blir överväldigad (Nelson 2003, s. 100). Alexander & Jermakowicz (2006, s. 134) 
åsikt är att istället för att finna sig i valet mellan regelbaserad och principbaserad redovisning 
borde diskussionen handla om att skapa en objektivbaserad redovisning. Rapporteringen 
kommer alltid variera beroende på vem som upprättat rapporterna men även på vem 
användaren är enligt författarna.  

3.6 Dimensionsteori  
Dimensionsteorin är en teori författaren Johansson (2010, ss. 492-495) presenterar som en 
metod vid utformning av nya normer. Teorin består av olika dimensioner som hjälper till att 
avspegla den ekonomiska verkligheten i redovisningen. Den säger också att en norm kan 
innehålla både princip- och regelkaraktär. Johanssons (2010, ss. 492-495) teori utmynnar i en 
modell som kan tillämpas som den är men lämnar även möjligheter att byggas vidare på. 
 
Den beståndsdel av dimensionsteorin som studien kommer belysa är informationskvalité som 
består av fem dimensioner. Av de fem dimensionerna belyses endast två, jämförbarhet och 
regelkaraktär eftersom de är de två dimensioner som passar in på det som studeras. 
Jämförbarhet är ett underförstått krav om företagens externa redovisning och måste vara 
lagligt reglerad för att leda till att det faktiskt blir jämförbart. Regelkaraktär har att göra med 
om en regel är mer eller mindre princip- eller regelbaserad. För att avgöra om en norm är mer 
eller mindre princip- eller regelbaserad sker en bedömning i varje enskilt fall.  
 
Vi kommer att ta inspiration från modellen nedan som återfinns i Johanssons (2010, ss. 492-
495) avhandling där bilden återspeglar relationen mellan regler som avbildar ekonomisk 
verklighet och reglernas karaktär. Denna modell kan användas till att analysera 
redovisningsrättsliga standarder utifrån andra aspekter än enbart Form v. Substance.  
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Johanssons (2010) modell av dimensionsteorin. 

 
I vår studie tas det endast hänsyn till relationen mellan regelbaserade och principbaserade 
standarder. Figur 4 nedanför är studiens modifierade illustration som bygger på Johanssons 
(2010, ss. 492-495) modell, figur 3: Dimensionsteorin. Studiens modell har utgångspunkten 
att en regel kan vara någonstans emellan starkt principbaserad till starkt regelbaserad, en 
nollpunkt finns inte, samt att regler kan inneha princip- och regelkaraktär samtidigt.  

 
Johanssons modell som anpassats till studien. 

 

3.7 Harmonisering  
En minskning av motstridiga redovisningsregler skapar jämförbarhet men också en rättvisare 
bild på den globala marknaden (Baldwin & Krugman 2004, s. 2; Rodrigues & Craig 2007, s. 
746; Carmona & Trombetta 2008, s. 485). Användarens kostnader kan reduceras och 
jämförbarheten öka om företag använder samma definitioner och regler i deras finansiella 
rapporteringar (Dean & Clarke 2004, s. i; Bradshaw, Bushee & Miller 2004, s. 796; Chand & 
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Patel 2008, s. 83; Gray, Linthicum & Street 2009, s. 444). De säkrar att likadana transaktioner 
kommer att behandlas på samma sätt (Bradshaw & Miller 2008, s. 234). Det hävdas även att 
investerarskyddet kommer att öka, hinder för internationella kapitalflöden minskas och 
fördelning av resurser för den globala finansmarknaden förbättras (Rodrigues & Craig 2007, 
s. 746).  
 
Ansträngningarna för att uppnå samma definitioner och regler i den finansiella rapporteringen 
är oftast refererad till som standardisering. Reglerna som uppkommer från standardiseringen 
refererades till som redovisningsstandarder. Nationella redovisningsstandarder kan, och 
brukar skilja sig åt, vilket skapar svårigheter för användaren som behöver jämföra den 
finansiella redovisningen. Företag som vill engagera sig i gränsöverskridande aktiviteter stöter 
då på svårigheter. Ur det uppkommer press för att få skillnader i länders redovisnings 
standarder mindre olika. Den här processen kallas för harmonisering.  
 
Harmonisering anses vara vägen ifrån total olikhet (Tay & Parker 1990, s. 73; Thorell & 
Whittington 1994, s. 216). Det slutgiltiga målet för FASB är en enhetlig uppsättning av hög 
kvalitativa internationella redovisningsstandarder som ska kunna användas i åtminstone alla 
större kapitalmarknader. Det uppnås genom att minska på de skillnader som finns mellan 
standarderna för regelverken, med andra ord genom harmonisering (FASB 2016). Med 
hänsyn till FASBs konstanterande anses harmonisation uppstå vid en större grad av likhet 
vilket figur 5 illustrerar. 
 
Figur 5 är studiens egen figur för att visa på harmonisering enligt FASB definition på en skala 
utan nollpunkt. Standarder som är identiska mellan två regelverk anses vara harmoniserat och 
befinner sig längst ut till vänster. Längst ut till höger återfinns de regelverk som inte har 
någon grad av harmonisering och är därmed total olika.  
 

 
Grad av harmonisering.  

 
Många författare tycks vara överens om att det krävs en principbaserad standard för att kunna 
uppnå harmonisering (Nelson 2003, s. 100; Rodrigues & Craig 2007, s. 746; Carmona & 
Trombetta 2008, s. 460; Whittington 2008, s. 501). Baker & Barbu (2007, s. 603) och 
Whittington (2008, s. 495) påstår att principbaserade standarder passar bättre i miljöer där det 
finns skillnader i kultur, ekonomi samt politik, inom vilka affärsenheter existerar. Saudagaran 
& Diga (1997, s. 21) säger att det är viktigt att de internationella redovisningsstandarderna 
som ska accepteras är flexibla och neutrala. Medan Carmona & Trombetta (2008, s. 460) tar 
upp problemet med olika tolkningar som kan uppstå vid principbaserade standarder. 
Lösningen är enligt författarna att revisorer och klienter kommer driva gemensamma 
tolkningar och praxis av redovisningsstandarder runt om i världen. Följaktligen kan då globala 
revisorer driva harmonisering genom en enhetlig tolkning för att tillgodose behoven hos 
globala kunder. I sin tur kommer antalet globala kunder till förmån för globalt harmoniserade 
tolkningar med största sannolikhet öka. Vidare kommer jämförbarheten mellan finansiella 
rapporter i olika länder att öka med principbaserad redovisning. Figur 6 illustrerar det som 
författarna i stycket har sagts om att principbaserad redovisning är vägen till harmonisering.  
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    Optimalt läge för harmonisering enligt den vetenskapliga litteraturen.    

 
Figur 6 är vår egen figur där figur 4 och figur 5 har slagit samman för att visuellt kunna visa 
på hur författarna Nelson (2003, s. 100), Rodrigues & Craig (2007, s. 746) Carmona & 
Trombetta (2008, s. 460), Whittington (2008, s. 501) och Baker & Barbu (2007, s. 603) menar 
med optimalt läge för harmonisering av regelverk. Figur 6 kommer även användas vidare i 
slutsatserna för att läsaren lättare ska förstå de resonemang som vi för och vad vi anser vara 
det optimala läget för harmonisering av regelverk. 
 
Baker & Barbu (2007, s. 606) hävdar att harmonisering syftar till att minska redovisningsval 
då en minskning av val kan generera en högre likformighet. Rodrigues & Craig (2007) 
använder sig av teorin Isomorfism, en term som återfinns i matematik, kemi och biologi. Den 
används även i samband med organisationer och institutioner för att beskriva en likhet. 
Isomorfism beskriver en process där en organisation eller institutionella arrangemang, såsom 
internationella redovisningsstandarder, börjar likna en annan organisation. I detta fall blir det 
internationella redovisningsstandarder, som börjar likna varandra genom att anta eller närmar 
sig egenskaperna hos den andra.  
 
Wang (2014) samtycker och definierar jämförbarhet som sambandet mellan två företags 
mätningsprocesser och redovisningsresultat. Samtliga ska anta liknande 
redovisningsstandarder för att det ska uppnås. I teorin bör två företag med liknande 
ekonomiska verksamhet rapportera enligt samma normer, eftersom mätprocesser bör vara 
perfekt korrelerade om harmoniseringen är fulländad. Jämförbarhet inom redovisningen 
menar dock författaren i sig är svårt att definiera och använda i praktiken (Wang 2014, ss. 
956-957). Harmonisering kan eliminera onödiga tvetydigheter men det är inte sannolikt att det 
leder till enhetligt redovisningspraxis. Olikheten i affärshändelser och möjliga metoder i 
redovisningen för att beskriva dem, innebär att det alltid kommer finnas en viss grad av val i 
standarderna. Dessutom kommer praktiska tillämpningar av redovisningsmetoder alltid 
innebära en viss grad av bedömning vilket innebär att likhet i redovisningsstandarder inte 
nödvändigtvis leder till enhetliga resultat (Thorell & Whittington 1994, s. 216). 
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Internationell harmonisering av redovisningsstandarder verkar vara oundvikligt även då det 
finns lite bevis på att det kommer resultera i harmonisering av redovisningspraxis enligt 
Bradshaw & Miller (2008, s. 233)3. Det finns forskning som visar på, tvärtemot vad den 
vetenskapliga litteraturen har påstått tidigare i texten, att harmoniserade 
redovisningsstandarder inte nödvändigtvis leder till att harmonisera redovisningspraxis samt 
inte mynnar ut i jämförbarheten av finansiell rapportering (Chen & Cheng 2007, s. 285; 
Chand & Patel 2008, s. 84). Det finns vetenskapliga studier som utmanar argumenten om att 
ett set av redovisningsstandarder kommer kunna appliceras koncist av företag som är 
operationella i olika ekonomiska, politiska och kulturella miljöer.  Faktum är att tidigare 
studier av tidigare användare av IAS resulterar i att företag inte ens följer de enklaste riktlinjer 
i upplysningskraven (Street & Gray 2001, s. 234).  
 
Ett bekymmer som uppkommer vid en övergång till IFRS är att investerare vilseleds i tron om 
att det är mer enhetlighet i praktiken av redovisningen än vad som egentligen är fallet. 
Skillnader i rapporteringens kvalité kommer att bli gömd under mattan till synes av enhetliga 
standarder även för de mest sofistikerade investerarna (Ball 2006, s. 15).  Det finns även vissa 
stater som är motståndare till harmoniserade regler eftersom kostnaderna blir högre än 
fördelarna (Simmons 2001, s. 591). Alexander & Jermakowicz (2006, ss. 131-134, 164) 
hävdar att absolut harmonisering är både filosofiskt och inneboende omöjligt. Det går inte att 
få ett regelverk som fungerar för alla redovisningsenheter. Författarna motiverar påståendet 
med kommentaren att britter och amerikaner inte ens kan harmonisera ordet harmonisering. 
Hur ska då deras regelverk kunna bli ett enda fungerande regelverk. Även Dean & Clarke 
(2004, s. i) är kritiska till harmonisering och menar att anledningen till att harmoniseringen 
anses vara en sådan förbättring av redovisningen är för det ligger i mänsklig natur att tro på 
någonting som sägs tillräckligt ofta.  
 
3.7.1 Harmonisering av SME 
Även då litteraturen om harmonisering är baserad på studier som utförts på de stora 
börsnoterade företagen och de stora regelverken, kan informationen om harmonisering 
appliceras på SME. Fördelarna med internationella standarder för mindre bolag är detsamma 
som för börsnoterade företag. Harmonisering av regelverk leder även här till bättre 
jämförbarhet och reducering av kostnader för SME företag. Det går också att föra 
diskussioner om principer eller regler är bästa vägen att gå mot harmonisering och om 
harmonisering överhuvudtaget är möjligt. Skillnaden ligger i användarnas behov och det stora 
spannet mellan de största och de minsta bolagen i SME (Evans, Gebhardt, Hoogendoorn, 
Marton, Di Pietra, Mora, Thinggård, Vehmanen & Wagenhofer 2005, s. 38). Nu när små och 
medelstora företag dominerar i de flesta ekonomier är justeringen av harmoniserade 
standarder av ytterst vikt. Ända sedan bolagen i allt högre grad deltar i internationell handel, 
är harmoniseringen av finansiella rapporter av SME en förutsättning för att de ska bli erkända.  
 
Det finns ett par begränsningar som kan uppkomma i verksamheten av SME bolag. Den 
främsta begränsningen är tillgången till ekonomiska resurser vilket kan leda till problem till 
att finansiera affärsprojekt. Den simpla strukturen leder också till en minskning av de 
internationella aktiviteter de kan delta i på grund av en liten andel anställda. Trots sina 
begräsningar har SME ändå lyckats ökat sitt deltagande i den globala marknaden (Žager, et. 
al.  2009, ss. 16-17). Harmonisering kan hjälpa SME att ta ett steg närmare 
globaliseringsprocessen (Evans, Gebhardt, Hoogendoorn, Marton, Di Pietra, Mora, 
Thinggård, Vehmanen & Wagenhofer 2005, s. 38). 
                                                 
3 Se även 1.1 Bakgrund, första stycket samt 1.2 Problemdiskussion andra stycket. 
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4 Empiri och Analys 
4.1 Inledning 
Empirin och analysen har förenats i samma kapitel för att underlätta för läsaren. Empirin 
presenteras först och följs därefter av analysen. Klassificeringarna som analyseras är i 
följande ordning: tillgångar, skulder, eget kapital, inkomster och utgifter. Varje del avslutas 
med en sammanfattning i form av text samt bild för att visa på de skillnader som finns mellan 
regelverken. De figurer som berörs i analysen är figur 2, vår egna modifierade modell utifrån 
Strömholms illustration, och figur 4 som bygger på Johanssons (2010, ss. 492-495) modell.  

                  
 

4.2 Tillgångar  
4.2.1 Klassificering av tillgångar för IFRS for SME  
 
IFRS definition av en tillgång är följande: 
 

´´An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and 
from which future economic benefits are expected to flow to the entity.´´  
 

(IFRS for SME p.2.15a) 
 

4.2.2 Analys av IFRS for SME  
Magnell (1994, s. 11) och Frändberg (1984, s. 42) hävdar att det finns en skillnad mellan ord 
som används och begreppet bakom orden. Ord får en innebörd när det får en kontext enligt 
Greenawalt (1992, ss. 13-14). Punkten ovan är ett bra exempel på det som författarna påstår 
då ordet kontrollerad, controlled, kan tolkas beroende på sammanhanget. Frågan om vad som 
avses med begreppet uppstår då kontroll över en tillgång kan vara den fysiska kontrollen men 
även vara äganderätten eftersom kontroll över en tillgång kan existera utan fysisk besittning. 
Här kan en tolkningsfråga tillkomma eftersom betydelserna kan vara flera så som Strömholm 
(1996) beskriver ord där en kontext behövs för att minska på alternativa tolkningar.  
 
Detsamma gäller för ordet förväntad, expected, där en interpretation kan göras för var gränsen 
mellan förväntad och sannolikhet ligger eftersom ordet är vagt. Även i ordvalen framtida 
ekonomiska fördelar, future economic benefits, lämnas utrymme åt tolkning. Enligt studiens 
modifierade modell som utgår från Strömholms illustration (figur 2) ligger därmed de orden i 
gråzonen. En tolkning är nödvändig och professionell bedömning krävs men det är inte 
tillräckligt omfattande för att det ska hamna i ytterområdet. Vaga ord behöver professionell 
bedömning vilket gör att de är beroende av tolkningar. Enligt Dworkin (1977, s. 28) anses de 
då vara principbaserade, vilket IFRS for SME p. 2.15a också enligt vår åsikt anses vara.  
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I IFRS for SME p. 2.174 ger ett klargörande av vad som menas med framtida ekonomiska 
fördelar. Den ekonomiska litteraturen kallar dem för “bright lines”. Författarna Mason & 
Gibbins (1991, s. 22) menar att en ”bright line” är ett förtydligande vilket gör regeln mer 
regelbaserad. Ett försök till minskning av bedömning i införande av paragrafen IFRS for SME 
p. 2.17 anses därmed ge klassificeringen av tillgångar en regelmässig karaktär. Ytterligare 
förklaring har beskrivits i p. 2.185 genom att utveckla vad en tillgång är. Det har dock inte 
formulerats på ett sätt som gör att tolkningsarbetet minskas. I paragrafen IFRS for SME p. 
2.17 har uttrycket direkt eller indirekt används men detta ger ingen minskning av alternativ 
eftersom direkt och indirekt omfattar allt. Andra beskrivningar i paragrafen IFRS for SME p. 
2.18, som i många tillgångar har en fysisk form men som inte är essentiell för att en tillgång 
ska existera, gör inte punkten klarare.  
 
Både punkten p. 2.17 och p. 2.18 passar in på vad både Cunningham (2007, s. 1422) och 
Kennedy (1976, ss. 1687 - 1690) säger om principer; att om ord och begrepp är vagt 
formulerade så ytterligare en bedömning krävs för att förstå innebörden är de av 
principkaraktär. Tillskillnad från IFRS for SME p. 2.196 som är formulerad på ett sätt så att 
bedömningen minimeras vilket enligt Cunningham (2007, s. 1420) är ett tecken på en regel. 
Wüstemann & Wüstemann (2010, s. 14) beskriver även att regler har en större grad av 
precision och riktlinjer vilket paragrafen 2.19 innefattar då det beskrivs med fler detaljer och 
riktlinjer i form av exempel.  
 
Användning av ord och formuleringar av generella ordalag tyder på att de är principbaserad 
enligt både Cuccia, Hackenbrack & Nelson (1995, ss. 228-230) och Agoglia, Doupnik & 
Tsakumis (2011, s. 749). Det stämmer in på IFRS for SMEs första punkt i klassificering av 
tillgångar. Punkterna som kommer därefter, så kallade “bright lines”, ger inslag av regler och 
är förtydligande av första punkten vilket för hela klassificeringen av tillgångar en bit närmare 
regelkaraktär. De "bright lines" som existerar anser vi inte är tillräckligt detaljrika och 
minskar inte tolkningen i sådan grad att det ändrar vår uppfattning mer än så.  

4.2.3 Klassificering av tillgångar för FRS 102 
FRS 102 definition av tillgångar är formulerade på exakt samma sätt som IFRS for SME och 
är följande:  
 

´´An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and 
from which future economic benefits are expected to flow to the entity.´´  
        
       (FRS 102 p. 2.15a) 
 

4.2.4 Analys FRS 102 
FRS 102 p. 2.15a är identisk med IFRS for SMEs punkt 2.15a av klassificering av tillgångar. 
Liknanade ord så som kontrollerad, framtida ekonomiska fördelar och förväntad, har därmed 
hafts i åtanke i tolkningen. I likhet med IFRS for SME och Strömholm (1996) beskrivning av 
ord; att en kontext behövs för att minska på alternativa tolkningar, anses därmed orden hamna 
i gråzonen. Ord som är vaga och kräver professionell bedömning är beroende av tolkningar 
enligt Dworkin (1977, s. 28), vilket stärker valet av placering. 
 

                                                 
4 Se bilaga 1 för lagtext. 
5 Se bilaga 1 för lagtext. 
6 Se bilaga 1 för lagtext. 
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Tilläggen FRS 102s p. 2.177, p. 2.188 och p. 2.199, som även kallas “bright lines”, är även i 
det här avseende identiska med IFRS for SME klassificering av tillgångar. Det är kanske inte 
så konstigt att IFRS for SME och FRS 102 är identiska då FRS 102 bygger på IFRS for SME. 
Termen isomorfism kan användas här så som Rodrigues & Craig (2007) beskriver det. 
Författarna förklarar hur regelverken kan börja likna varandra genom att anta egenskaper hos 
den andra. Med samma klassificering utav tillgångar som IFRS for SME kan en högre grad av 
likformighet uppstå. FRC har, som tidigare nämnts, använt IFRS for SMEs regelverk som 
grund och gjort vissa ändringar men de har inte skett i den här klassificeringen. Samma 
tolkning kan därmed appliceras i frågan om det är princip- eller regelbaserat. Klassificeringen 
av tillgången anses vara mer principbaserad än regelbaserad.  
 
4.2.5 Klassificering av tillgångar för FRF for SME 
FRF for SMEs klassificering av tillgångar skiljer sig från tidigare regelverk och definieras på 
detta vis:  
 

´´Assets are economic resources controlled by an entity as a result of past 
transactions or events and from which future economic benefits may be 
obtained.´´ 
       (FRF for SME p.1.19) 
   
´´Assets have three essential characteristics:    
   
(a)They embody a future benefit that involves a capacity, singly or in 
combination with other assets, to contribute directly or indirectly to future 
net cash flows. 

  (b)The entity can control access to the benefit. 
(c)The transaction or event giving rise to the entity’s right to, or control of, 
the benefit has already occurred.´´  
       (FRF for SME p.1.20) 
 

4.2.6 Analys av FRF for SME 
Tillskillnad från de två tidigare regelverken har FRF for SME ett förtydligande av ordet resurs 
vilket passar in på vad Wüstemann & Wüstemann (2010, s. 14) har sagt om att regler har en 
större grad av precision. Påståendet stämmer även in på hjälpordet ekonomisk framför resurs, 
economic resources, då det skapar en begränsning av begreppet. Greenawalt (1992, ss. 13-14) 
förklarar ovanstående med att ord får en tydligare mening när det samspelar med andra ord. 
Begreppet är därmed av regelkaraktär. 
 
Future economic benefits, samt controlled, är begrepp och ord som ligger i gråzonen enligt 
Strömholm (1996) och enligt figur 2, studiens modifierade illustration av ord och deras 
betydelse. När det behövs en professionell tolkning i avgörandet av en exakt definition är det 
enligt Bradbury & Schröder (2012, s. 2) mer principbaserat. Även begreppet kan bli, can be, 
lämnar utrymme åt tolkning då en bedömning kan ske åt princip- eller regelhållet. Om det 
funnits ett tydligt mått på vad som avses med can be, så som Schlag (1985, ss. 380-382) 
beskriver, att en regel har en skarp linje som kan överskridas så hade tolkningsmöjligheten 
minskat. Det har inte skett i det här avseende. Begreppet anses därför ligga i ytterområdet 
enligt figur 2 och har principkaraktär. 
 
                                                 
7 Se bilaga 2 för lagtext. 
8 Se bilaga 2 för lagtext. 
9 Se bilaga 2 för lagtext. 
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De tre punkterna i paragrafen p. 1.20 är tydliga exempel på hur bland annat författarna 
Agoglia, Doupnik & Tsakumis (2011, ss. 747-749) och Mason & Gibbins (1991, s. 22) 
beskriver en "bright lines". Punkter är förtydligande till de ord och delar som i FRF for SME 
p. 1.19 har kunnat tolkas. Första förtydligandet eliminerar delar av de tolkningsmöjligheter 
som uppstår kring future economic benefits. Det gör däremot inte andra förtydligandet i 
paragrafen p. 1.20b av ordet controlled. Ingen reducering av tolkningsarbete har uppstått 
eftersom inga ytterligare slutsatser går att erhålla från paragafen. Enligt Strömholm (1984, s. 
89) och Jansen (2005, s. 485) innebär motsatsslut att det som inte är förbjudet är tillåtet. Det 
går dock inte att tillämpa motsatsslut i punkten då den är vag formulerad. En mer ingående 
förklaring till ordet controlled har inte heller beskrivits. Däremot är det sista förtydligandet, 
punkten p. 1.20c, en tydlig ‘’bright line’’. Det är å andra sidan ett förtydligande som 
egentligen inte behövs då det redan är tydligt samt innehåller minimalt med 
tolkningsmöjligheter. Skillnad mellan en regel och en princip är enligt Ehrlich & Posner 
(1974, ss. 257 - 258) graden av precision. När ett redan tydligt stycke eller ord får ytterligare 
ett förtydligande blir stycket mer regelbaserat enligt Mason & Gibbins (1991, s. 22), vilket 
stämmer in på p. 1.20c. 
 
I paragrafen FRF for SME p. 1.2110 tillkommer ytterligare ett klarläggande av hur regelverken 
vill att ordet controlled ska användas. Stycket är såpass tydligt att möjligheten till tolkning 
blir liten. Schipper (2003, s. 66) säger att en standard blir komplext när det innehåller detaljer 
och riktlinjer, vilket förklaringarna till ordet controlled har och är därmed av regelkaraktär.  

FRF for SME tillför än en gång "bright lines" i paragrafen FRF for SME p. 1.2211. 
Paragraferna samt punkterna tillsammans ger klassificeringen av tillgångar en mer 
regelbaserad karaktär. Flera förtydliganden har påträffats som vi antar är ett sätt för 
standardsättarna att minimera möjligheten till tolkning. Stycket om tillgångar är formulerat på 
ett sätt som pekar åt det principbaserade hållet men eftersom förtydliganden och antalet 
”bright-lines” är många blir stycket trots allt regelbaserat. Klassificeringen av tillgångar har 
både en princip och regelkaraktär vilket en norm enligt Johansson (2010, ss. 492-495) kan ha. 
Lagtexten kan då bli mer regelbaserad ju fler förtydliganden som återges enligt Agoglia, 
Doupnik & Tsakumis (2011, ss. 747-749), vilket har hänt här. 
 
4.2.7 Sammanfattning av analys av tillgångar 
En placering med hänsyn till de regelverk som vi har analyserat i figur 7 har åstadkommits. 
Det fanns inga skillnader i klassificeringen av tillgångar mellan IFRS for SME och FRS 102. 
Regelverk ligger därmed på samma nivå. IFRS for SME och FRS 102 skiljer sig från FRF for 
SME klassificering av tillgångar. De största olikheterna berör FRF for SME förtydligande av 
en tillgångs karaktärsdrag, vilket IFRS for SME och FRS 102 inte har. Ett sådant tillägg anser 
vi tillsammans med de ordval och formulering som använts att FRF for SME är mer 
regelbaserad än principbaserad.  

                                                 
10 Se bilaga 3 för lagtext. 
11 Se bilaga 3 för lagtext. 
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Figur 7 är en sammanfattning utav analysen av klassificeringar av tillgångar.  
 
4.3 Skulder 
4.3.1 Klassificering av IFRS for SME 
Vi har valt att endast citera den första paragrafen som berör skulder då de efterföljande 
paragraferna är ett förtydligande av första punkten.  
 

´´A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the 
settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of 
resources embodying economic benefits; and´´  
        
       (IFRS for SME p.2.15 b) 
 

4.3.2 Analys av IFRS for SME 
Enligt Leydesdorff & Hellsten (2006, s. 231) och Greenawalt (1992 s. 41) får ord en betydelse 
i samspel med andra ord. Användningen av ordet nuvarande, present, som ett förtydligande 
till förpliktelse, obligation, ger ordet en tydlig förankring till vad det avser. Ordet present får 
en tydlig innebörd och hamnar i kärnområdet. När ett ord är tydligt och klart behövs ingen 
ytterligare tolkning enligt Strömholm (1996). Ordet present skapar i samband med ordet 
obligation en formulering som är av regelmässig karaktär om man ser till kontexten, vilket 
borde ske påstår både Dworkin (1986, s. 234) och Greenawalt (1992, ss. 13-14).  
 
Ordet förväntade, expected, är som tidigare nämnts i analysen av klassificering av tillgångar, 
ett ord som ligger i gråzonen då det lämnar utrymme för tolkning vilket även gäller för 
uttrycket ekonomiska fördelar. Orden och begreppen anses vara diffusa när de ger otydliga 
preciseringar. När ord samt begrepp är otydliga och vaga är de enligt Psaros & Trotman 
(2004, s. 78) mer principbaserade. Det kräver professionell bedömning i en större omfattning 
för att kunna avgöra en exakt definition hävdar Bradbury & Schröder (2012, s. 2). Ett ord som 
däremot inte går att skapa en förståelse för utan professionell bedömning är begreppet tidigare 
händelse, past events. En tolkning erfordras för att avgöra hur långt bak i tiden som tidigare 
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händelser sträcker sig. Frågor som uppkommer är om tidigare händelse är från när företaget 
startades eller om det gäller några månader tillbaka. Begreppet skapar i kontexten frågor om 
vad som är lämpligt eller inte. Den tolkning som behöver tillämpas gäller för en längre 
tidsaspekt vilket kräver professionell bedömning. När lagar och regler skrivs på ett mer 
övergripande plan för att kunna tolkas så att den appliceras rätt, med andra ord när “substance 
over form” används, anses de vara principbaserade enligt Alexander (1999, s. 239).  
 
Det finns två “bright lines” beträffande skuld. I IFRS for SMEs p. 2.2012 förtydligas p. 2.15 b 
då en förklaring ges till ordet förpliktelse, obligation. Exempel på vad obligation kan vara, 
constructive eller legal, förekommer även. Ytterligare förtydligande till vad en informell 
förpliktelse, constructive obligation är fortsätter i meningen efter. Ett stort antal förklaringar 
erläggs samt många riktlinjer i form av "bright lines". Bradbury & Schröder (2012, s. 1) 
hävdar att ett större antal "bright lines" är det som utmärker en regel. Samtidigt säger Cuccia, 
Hackenbrack & Nelson (1995, ss. 228-230) att de ord och begrepp som är vaga och diffusa är 
det som kännetecknar en princip. IFRS for SME p. 2.20 a och IFRS for SME p. 2.20 b 
omfattar vaga ord samt begrepp vilket ger en diffus precisering. Så som formuleringarna i 
punkten p. 2.20a att en enhet har indikerat till andra intressenter att de kommer accepterar ett 
visst ansvar, the entity has indicated to other parties that it will accept responsibilities och att 
enheten har skapat en giltig förväntning, the entity has created a valid expectation. Dessa 
begrepp skapar frågor så som vad som menas med indicated och valid expectation.  
 
Agoglia, Doupnik & Tsakumis (2011, s. 765) hävdar att regelkaraktär kan uppstå i 
beskrivningar av metoder och tillämpningar. IFRS for SME p. 2.2113 är ett exempel på en 
sådan beskrivning då ett förtydligande görs på hur förpliktelse uppkommer och försvinner. 
Tillskillnad från tidigare punkten IFRS for SME p. 2.20 är uttryckts paragraf IFRS for SME p. 
2.21 tydligt och exempel har även förtydligats om hur en förpliktelse kan försvinna.  
 
Första delen av standarden IFRS for SME p. 2.15b använder luddiga ord och är formulerad på 
ett diffust sätt som lämnar utrymme åt tolkning vilket gör att de orden hamnar, enligt studiens 
modifierade modell som utgår från Strömholms illustration (figur 2), i gråzonen. Det 
tillkommer två “bright lines” och när de tyds ihop minskar bedömningsarbetet till viss grad. 
Förtydliganden i punkterna IFRS for SME p. 2.20 och IFRS for SME p. 2.21 är klara på det 
sättet att det skapas en förståelse för vad som menas men det kräver professionell tolkning för 
att kunna tillämpas. Det saknas konkreta exempel och tydliga direktiv vilket gör att p. 2.20 
och 2.21 trots allt är mer principbaserad än regelbaserad men endast till en viss grad. 
Skillnaden mellan en regel och en princip är enligt Ehrlich & Posner (1974, s. 257) och 
Dworkin (1967, s. 42) graden av precision. Eftersom paragraferna innehåller både starka 
princip- och regelbaserade drag i form av “substance over form” och “bright lines” anser vi att 
hela regeln är principbaserad men endast till en väldigt liten grad då paragraferna kräver en 
mindre del bedömning.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Se bilaga 1 för lagtext. 
13 Se bilaga 1 för lagtext. 
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4.3.3 Klassificiering av FRS 102 
FRS 102s klassificering av skulder är skrivet på detta sätt:  
 

´´A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the 
settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources 
embodying economic benefits.´´        
  
        (FRS 102 p.2.15 b) 
 

4.3.4 Analys av FRS 102 
Klassificering av skulder är FRS 102 identisk med IFRS for SME och även här kan en det 
härledas till Rodrigues & Craig (2007). Författarna säger att genom minskning av skillnader 
kan en högre likformighet uppstå. Det finns inga skillnader i förtydligande i form av “bright 
lines” eller ytterligare förklaringar av ord. Första punkten FRS 102 p. 2.15b är fortfarande 
otydligt formulerat och tillämpar vaga ord som författarna Cuccia, Hackenbrack & Nelson 
(1995, ss. 228-230) hävdar är kännetecken för en princip. De tillkommande paragraferna FRS 
102 p. 2.2014 och FRS 102 p. 2.2115 ger regeln en regelkaraktär i form av ''bright lines'' men är 
inte tillräckligt tydliga i sina formuleringar för att minska bedömningsarbetet. Uttryck och ord 
som behöver tolkningsarbete är enligt Bennett, Bradbury & Prangnell (2006, s. 190) av 
principkaraktär. Det går inte att ha någon annan åsikt än den i föregående analys av IFRS for 
SMEs klassificering av skulder. FRS 102s klassificeringen av skulder är principbaserad men 
endast till en väldigt liten grad då paragraferna ändå kräver en del tolkning.  
  
4.3.5 Klassificiering av FRF for SME 
Första paragrafen i FRF for SME klassificering av skulder är följande:  
 

´´Liabilities are obligations of an entity arising from past transactions or 
events, the settlement of which may result in the transfer or use of assets, 
provision of services, or other yielding of economic benefits in the future.´´ 
        
       (FRF for SME p.1.23) 

 
FRF for SME har även definierat klassificeringen ytterligare genom tillägg som beskriver tre 
viktiga karaktärsdrag. Detta är en väsentlig skillnad mellan FRF for SME och de två andra 
regelverk som nyss analyserats. Med den anledningen har även följande del citerats:  
 
´´Liabilities have three essential characteristics: 

 
a. They embody a duty or responsibility to others that entails settlement by 
future transfer or use of assets, provision of services, or other yielding of 
economic benefits, at a specified or determinable date, on occurrence of a 
specified event, or on demand. 
b. The duty or responsibility obligates the entity, leaving it little or no 
discretion to avoid it. 
c. The transaction or event obligating the entity has already occurred.´´ 
        
       (FRF for SME p.1.24) 

                                                 
14 Se bilaga 2 för lagtext 
15 Se bilaga 2 för lagtext 



 - 37 - 

4.3.6 Analys av FRF for SME 
Ord kan enligt Thurén (2003, s. 13) vara vaga och diffusa vilket kan skapa förvirring. Till 
skillnad från IFRS for SME och FRS 102, har FRF for SME inte tydliggjort ordet förpliktelse 
i punkten 1.23 genom användning av ordet tidigare. Författare Greenawalt (1992, s. 41) och 
Leydesdorff & Hellsten (2006, s. 231) hävdar att ord får en tydligare innebörd i sin kontext. 
Genom att inte tydliggöra ordet förpliktelse med ordet tidigare blir ordets betydelseområde 
större och tidsaspekten av ordet behöver därför tas i beaktning i bedömningen.  
 
Regelverket har däremot tagit hänsyn till tidsaspekten i uttrycket tidigare transaktioner, past 
transaktions. En professionell bedömning behövs fortfarande för att skapa sig en förståelse för 
hur långt bak i tiden det kan sträcka sig men en avgränsning av tid har dock skett. Enligt 
Kennedy (1976, ss. 1687 - 1690) är principer beroende av bedömningar, vilket uttrycket 
tidigare transaktioner fortfarande är beroende av. Formuleringen kan leda till, may result, är 
ett principbaserat ord enligt figur 2, den modifierade modell utifrån Strömholms illustration, 
då det inte är ett tydligt begrepp. Enligt Bradbury & Schröder (2012. s. 1) har den ekonomiska 
synen på regler och principer mer av en kvantitativ gräns. För att tydliggöra begreppet, may 
result, kan normgivarna kräva mer eller mindre än 50 % vid tillämpning i redovisningen. Utan 
precisa regler måste de som tillämpar standarden ty sig till analogi enligt Nelson (2003, s. 95). 
 
FRF for SME ger exempel på hur en skuld kan uppkomma i pargrafen p. 1.24. Enligt 
Bradbury & Schröder (2012, s. 2) ger regler tydliga direktiv. Beskrivning av en skulds 
essentiella karaktär och exemplifiering av hur en skuld kan uppkomma i p. 1.24 är en 
illustration på hur direktiven kan se ut. De uttryck och ordval som har särskiljs är tydliga och 
det är uppenbart vad som menas med texten. Det fanns inget att anmärka angående ord som 
var tolkningsbara. Psaros & Trotman (2004, s. 78) säger att när intentionen av standarden är 
självklar anses den vara av regelkaraktär. När det dessutom ges flera förslag till vad en skuld 
är, så som i punkten 1.24a och 1.24b, minskar möjligheten till tolkning. Hela paragrafen 1.24 
anses därför ha en regelkaraktär.  
 
En distinktion mellan en legal och informell skuld tillämpas i punkten 1.2516. Genom att 
klargöra skillnaden blir det lättare att avgöra vilken det gör sig gällande. Schlag (1985) hävdar 
att en regel har en skarp linje. Därför anser vi att denna punkt är av regelkaraktär då 
regelsättarna har försökt att dra en skarp linje mellan legal och informell skuld med 
förtydligandet.  
 
Enligt Schipper (2003, s. 67) har FASBs standarder rötter i principer men blir så pass 
detaljerade i form av förtydligande och regler att de blir regelbaserade istället. Det anser vi 
stämmer in på FRF for SME klassificering av skulder.  Första punkten 1.23 är övergripande 
och principbaserad då det fanns vaga och diffusa begrepp vilket lämnar utrymme för tolkning. 
De “bright lines” som följer ger beskrivningar på vad en skuld är och paragraferna är tydliga i 
sina formuleringar samt ordval. I de punkter som FRF for SME har valt att tydliggöra 
innebörden har en tolkning inte behövs. Konkreta exempel ges vilket gör klassificeringen mer 
detaljerad och minskar de professionella bedömningarna. FRF for SME klassificering av 
skulder anser vi därför vara regelbaserad men inte till hundra procent då den bygger på en 
princip.  
 
 

                                                 
16 Se bilaga 3 för lagtext. 
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4.3.7 Sammanfattning av analys av skulder 
Klassificering av IFRS for SME och FRS 102 skiljer sig inte åt den här gången heller. De 
ligger därmed, som i klassificeringen av tillgångar, på samma punkt. Skillnaden mellan IFRS 
for SME och FRS 102 gentemot FRF for SME finns fortfarande. FRF for SME är mer 
regelbaserad i sin klassificering av skulder i valen av tillägg så som karaktärsdragen av 
skulder. Ordvalen och preciseringen av tilläggen är tydligare. Avståndet mellan klassificering 
av skulder av IFRS for SME och FRS 102 i förhållande till FRF for SME är dock detsamma 
som i klassificeringen av tillgångar. Sammanfattningen av analys av skulder illustreras i figur 
8.  

Figur 8 är en sammanfattning utav analysen av klassificeringar av skulder.  
 
4.4 Eget kapital 
4.4.1 Klassificering av IFRS for SME 
Följande punkt är IFRS for SMEs definition av eget kapital: 
 

´´Equity is the residual of recognized assets minus recognized liabilities. It 
may be sub classified in the statement of financial position. For example, in 
a corporate entity, sub classifications may include funds contributed by 
shareholders, retained earnings and items of other comprehensive income 
recognized as a separate component of equity. This Standard does not 
prescribe how, when or if amounts can be transferred between components 
of equity.´´ 

(IFRS for SME p. 2.22) 
 

4.4.2 Analys av IFRS for SME 
När tolkning inte krävs för förståelse av innebörden är det ett tecken på regelkaraktär enligt 
Kennedy (1976, ss. 1687 - 1690). Första meningen i IFRS for SMEs beskrivning av eget 
kapital är formulerad på ett tydligt sätt. Det förekommer däremot frågor om när och hur en 
redovisad tillgång, recognized asset, uppkommer. Förtydligande av det har gjorts i p. 2.2717 
                                                 
17 Se bilaga 1 för lagtext 
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där det framgår på vilket sätt och vid vilken tidpunkt en tillgång skall redovisas. Schipper 
(2003, ss. 67-68) hävdar att en detaljerad implementeringsguide är tecken på regelbaserad 
redovisning.  
  
Meningen därefter innehåller uttrycket kan vara, may be, ett ord som ligger i ytterområdet 
enligt figur 2, studiens modifierade modell utifrån Strömholms illustration. Strömholm (1996, 
s. 457) beskriver att vaga ord och uttryck behöver hjälpord för att kunna tolkas samt skapa en 
kontext. Om en mening börjar med uttrycket kan vara är försöket till att klargöra vad eget 
kapital är onödigt då uttrycket blir för abstrakt. Formuleringen är allomfattande och behöver 
mer direktiv för att ge en avgränsning. Cunningham (2007, s. 1422) säger att ord som är 
abstrakta och för generella är principbaserade ord. Principer ska enligt Alexander (1999) 
angripa redovisningen på ett övergripande plan, vilket vi tror är meningen med detta begrepp. 
Uttrycket kan vara är därmed ett starkt principbaserat ord som bidrar till att hela meningen 
blir principbaserad i denna kontext.  
 
Ett försök till att tydliggöra It may be sub classified in the statement of financial position 
utförs i meningarna efter. Exempel ges på att eget kapital ytterligare kan delas in i rapporter 
över finansiell ställning. Ordet kan, can, som används i sammanhanget blir motsägelsefullt då 
tolkningsmöjligheterna inte minskar när exemplen är ospecificerade. Det som är tydligt i 
citatet förutom första meningen är vad som inte inkluderas i klassificeringen av eget kapital. 
För mycket regler kan leda till felaktiga tolkningar av regler hävdar Nelson (2003, ss. 91-92) 
och Agoglia, Doupnik & Tsakumis (2011, s. 749), vilket stämmer in på förtydligandet då det 
lämnar mer bedömningsarbete och fler frågor än vad som besvaras.  
 
Första meningen anser vi är tydlig. De meningar som kommer därefter är vaga och anses inte 
tillföra någon vidare tydliggörande eller tillföra något konkret. Stycket saknar ´´bright lines´´ 
som enligt Bradbury & Schröder (2012, s. 3) bidrar till en mer regelbaserad karaktär för 
standarden.  Hela stycket anses i och med avsaknaden av förtydliganden vara till stor del 
principbaserat. Hela punkten bygger på den första meningen då resterande del inte lämnar 
någon information som tillför tydligare mening till punkten. 
 
4.4.3 Klassificering av FRS 102 
FRS 102 skiljer sig ifrån IFRS for SMEs definition av det egna kapitalet och beskrivs istället 
på följande sätt: 
 

 ´´Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all 
its liabilities. It may be sub-classified in the statement of financial position. 
For example, in a corporate entity, sub-classifications may include funds 
contributed by shareholders, retained earnings and gains or losses 
recognized in other comprehensive income.´´ 

(FRS 102 p. 2.22) 
 

4.4.4 Analys av FRS 102 
Första meningen inrymmer ordet intresse, interest, som är ett vagt ord med stort 
tolkningsutrymme. Det krävs professionellt omdöme för att avgöra vad som avses vara 
intresse i tillgången. När ord är vaga och kräver tolkning anses de vara principbaserade enligt 
Cuccia, Hackenbrack & Nelson (1995, ss. 228-230) och Psaros & Trotman (2004, s. 76). Som 
Thurén (2003, ss. 13) förklarar får ord olika innebörd beroende på vem som tolkar det. Det är 
därför svårt att veta vad som avses med begreppet intresest, ett förtydligande hade underlättat 
för att få en korrekt och jämförbar bedömning av innebörden. Ordet intresse är ett märkligt 
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ordval då intrycket är att införandet kan ske när det passar ens syfte i tillgångar och skulder 
för att få det egna kapitalet till fördel, så länge ett intresse finns.  Ordet befinner sig av den här 
anledning i ytterområdet enligt figur 2, den modifierade modell utifrån Strömholms 
illustration, där ord kan ha flera tolkningar.  
 
I samma mening ingår även begreppet alla skulder, all its liabilities, vilket är en förklaring av 
vilka skulder som avses. Förtydligande är enligt Bradbury & Schröder (2012, s. 2) ett tecken 
på regelkaraktär. Även tydliggörandet med ordet all i begreppet all its liability ger en 
regelkaraktär. Tillsammans är begreppet av principkaraktär då det fortfarande är otydligt med 
vad som avses med liability. Hela meningen är därmed av stark principbaserad karaktär 
eftersom ordet intresse, interest, är såpass vagt att förtydligandet av skulder inte kompenserar.  
 
Som tidigare nämnt är uttrycket kan bli ett principbaserat ord då det lämnar större utrymme 
för tolkning. Det ger inget förtydligande utan en bedömning måste ske för att avgöra hur det 
ska klassificeras. Ordvalen leder även till att hela meningen får en stark principbaserad 
karaktär eftersom ordet ändrar hela meningens betydelse. Liknande tanke kan appliceras på 
ordet kan vilket också finns i ytterområdet. Användningen av ordet ändrar hela meningens 
betydelse och en bedömning måste ske om underkategoriernas exempel ska inkluderas. När 
tolkningsutrymmet är stort anses det enligt författarna Psaros & Trotman (2004, s. 78) och 
Bennett, Bradbury & Prangnell (2006, s. 189) vara av princip karaktär då det kräver 
professionell bedömning.  
 
Då hela klassificeringen bygger på vaga formuleringar utan tydliga ´´bright lines´´ lämnas 
mycket utrymme för tolkning. De ordval som används är dessutom abstrakta och ger 
meningarna principkaraktär. Klassificeringarna är uppbyggda på ett sådant sätt att den som 
tolkar texten sedan tidigare måste veta innebörden för att kunna bedöma till hur stor del 
standarden ska följas. Kennedy (1976, s. 1690) menar att när förkunskap krävs anses 
standarden vara principbaserad. Vi anser därför att stycket är starkt principbaserat och bygger 
på bedömningsförmågan hos den som ska tolka texten. 
 
4.4.5 Klassificering av FRF for SME 
I följande citat finns FRF for SMEs klassificering av eget kapital:  
            

´´Equity is the ownership interest in the assets of an entity after deducting 
its liabilities. Although equity of an entity in total is a residual, it includes 
specific categories of items (for example, types of capital stock, additional 
paid-in capital, and retained earnings). As used in the FRF for SMEs 
accounting framework, the term retained earnings also refers to owners’ 
capital accounts, depending on the nature of the entity. ´´  
       (FRF for SME p. 1.26) 
 

4.4.6 Analys av FRF for SME 
Ord kan frambringa tolkningsbara innebörder när det används oberoende av andra ord enligt 
Leydesdorff & Hellsten (2006, s. 231). Ordet intresse, interest, är exempel på vad författarna 
påstår då det självständigt kräver en bedömning. Greenawalt (1992, ss. 13-14) menar att ord 
kan få ny betydelse beroende på hur ord samspelar med andra ord i en mening. FRF for SMEs 
formulering av ownership med intresse som hjälpord förändrar båda orden till ett begrepp. 
Ägarandel blir den nya betydelsen och övergår till ett ord som är till större del bedömningsfri. 
Med den anledning passar ordet ägarandel, ownership interest, i kärnområdet i figur 2.  
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Enligt både Nobes (2005, s. 26) och Bradbury & Schröder (2012, s. 1) är det utmärkande 
draget för regelbaserade regler att de innehåller undantag ifrån riktlinjerna i samma standard.  
Begreppet i andra meningen även då, although, bekräftar det författarna påstår då begreppet i 
kontexten beskriver ett undantag från meningen innan. Första meningen förklarar att eget 
kapital är tillgångarna efter att skulder har elimineras. Meningen efter klargör om det egna 
kapitalet av ett företag är residualen, inkluderar det även specifika kategorier. Undantag gör 
att begreppet anses vara regelbaserad i enlighet med Nobes (2005, s. 26) karaktärisering av en 
regel. 
 
Paragrafen anses regelbaserad då exempel ges på specifika kategorier samt att ett 
förtydligande av att balanserat vinstmedel, retained earning, är en del av det egena kapitalet. 
Trots att klassificeringen till stora delar innehar regelkaraktärer anses klassificeringen likväl 
besitta en viss principkaraktär. Begreppet, depening on the nature of the entity, skapar en 
större förvirring än förtydligande vilket gör att förståelsen för meningen försvinner. En 
tolkningsfråga uppstår i vad som menas med typen av företag, the nature of the entity. Båda 
begreppen depening on the nature of the entity och the nature of the entity är goda exempel på 
hur författaren Nelson (2003, s. 95) beskriver att begrepp och ord som är vagt uttryckta leder 
till skiftande tolkning hos enskilda personer. En låg konsensus mellan praktiker kan leda till 
finansiella rapporteringar som blir mindre jämförbara. Med hänsyn till begreppen och sista 
meningen i paragrafen anser vi att FRF for SMEs klassificeringen av eget kapital som 
regelbaserat.   
 
4.4.7  Sammanfattning av analys av eget kapital 
Både IFRS for SME och FRS 102 klassificeringar av eget kapital är vaga och lämnar 
tolkningsutrymme då de ordval och förtydligande inte minskar bedömningar. De båda 
regelverken hamnar därmed i den principbaserade zonen. FRS 102 anser vi är till större del 
principbaserat eftersom de väljer att utnyttja ordet intresse vilket ger ett större utrymme för 
tolkning än IFRS for SME formulering. FRF for SME anses mer regelbaserad än 
principbaserade då ordval och förtydligande ger en minskning av bedömning och 
tolkningsarbetet. Sammanfattning av analys av eget kapital illustreras i figur 9. 

 
Figur 9 är en sammanfattning utav analysen av klassificeringar av eget kapital.  
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4.5 Inkomst 
4.5.1 Klassificering av IFRS for SME  
IFRS for SME definition av inkomster är följande:  
 
´´The definition of income encompasses both revenue and gains: 

 
(a) revenue is income that arises in the course of the ordinary    
activities of an entity and is referred to by a variety of names 
including sales, fees, interest, dividends, royalties and rent. 
(b) gains are other items that meet the definition of income but are 
not revenue. When gains are recognised in the statement of 
comprehensive income, they are usually displayed separately 
because knowledge of them is useful for making economic 
decisions.´´ 

(IFRS for SME p. 2.25) 
 

4.5.2 Analys av IFRS for SME  
I punkten IFRS for SME p. 2.25(a) finns formuleringar och begrepp som är vaga och kräva 
tolkning vilket författaren Cunningham (2007, s. 1422) tidigare nämnt om principer. I 
formuleringen av ordinarie aktiviteter, ordinary activities, anses ordet ordinarie vara otydligt 
vilket gör att standardskrivarnas syftning inte är självklar. Intentionen med standarden bör 
vara självklar i användarens ögon för att ses som regelbaserad vilket både Psaros & Trotman 
(2004, s. 78) och Bennett, Bradbury & Prangnell (2006, s. 189) anser. Funderingar som 
uppkommer är vad som menas med ordinarie aktivitet. Är det aktiviteter som uppstår varje 
dag, en gång varje år, kvartalsvis eller är det föremål som företaget regelbundet säljer. Enligt 
Kennedy (1976, ss. 1687 - 1690) är användning av principer beroende av bedömningar. IFRS 
for SME har i p. 2.25(a) förklarat att ordinarie aktiviteter kan ha olika titlar men ger ingen 
ytterligare förklaring till vad titlarna innebär. Med andra ord lämnar detta begrepp utrymme 
för tolkning vilket gör att det anses vara i ytterområdet och anses därmed också vara ett stark 
principbaserat begrepp.  
 
Första meningen i stycket IFRS for SME p. 2.25(b) är skrivit på ett abstrakt sätt. Ett 
förtydligande görs då en förståelse att vinster inte är intäkter uppstår. Det ges däremot ingen 
ytterligare information om vad en vinst är och meningen efter klargör inte vad som menas 
med vinster. Som Kennedy (1976, ss. 1687 – 1690) förklarar har regler ett tydligt svar på om 
det är förbjudet eller inte att agera på ett visst sätt men i denna klassificering ges istället ett 
rådsliknande konstaterande. Användningen av ordet vanligtvis, usually, klargör inte något 
utan säger enbart att andra har redovisat på sättet tidigare. Första meningen är ett uttalande om 
när vinster är användbara av det totala resultatet men meningen i sig är inte användbar. Det är 
tagit ur sin kontext vilket gör att vi inte anser att den kan placeras på princip- eller regelsidan. 
Med det sagt anser vi ändå att stycke (b) är skrivet på ett abstrakt sätt och enligt Cunningham 
(2007, s. 1422) är principer mer abstrakta. Därmed anser vi att punkten i IFRS for SME p. 
2.25(b) är stark principbaserad.  
 
I klassificeringen av inkomst sker ett förtydligande av intäkter även om tydliggörandet är 
vagt. En förklaring av vad en vinst är bygger på en vag förklaring till vad intäkter är. Det gör 
att en tydlig bild inte skapas av vad som avses med intäkter och vinster. Tolkningsarbete och 
bedömningar behövs i denna paragraf och som Simmonds (1994, s. 17) påpekar är principer i 
en gråzon som kräver tolkning. Vi anser dessutom att sista meningen är så starkt 
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principbaserad att den påverkar hela klassificeringen av inkomster. Klassificeringen av 
inkomster anses därmed stark principbaserad.  
 
4.5.3 Klassificering av FRS 102 
FRS 102 klassificering av inkomster är formulerad likadant som IFRS for SME klassificering 
av inkomster och lyder:  
 
The definition of income encompasses both revenue and gains: 

 
(a) Revenue is income that arises in the course of the ordinary activities of 
an entity and is referred to by a variety of names including sales, fees, 
interest, dividends, royalties and rent. 
(b) Gains are other items that meet the definition of income but are not 
revenue. When gains are recognized in the statement of comprehensive 
income, they are usually displayed separately because knowledge of them is 
useful for making economic decisions. 
       (FRS 102 p. 2.25) 
 

4.5.4 Analys av FRS 102 
Eftersom paragrafen är identisk med IFRS for SME inkluderar även FRS 102 definition av 
inkomster både intäkter och vinster.  Rodrigues & Craig (2007) förklara är när regelverken 
försöker anta samma egenskaper är det en form av Isoforism. Begreppen ordinary activities är 
otydligt och en klarhet till vad som menas uppstår inte. Det saknar den skarpa linje som 
Schlag (1985, ss. 380-382) menar att regler besitter. Punkten p. 2.25(b) i FRS 102 är 
formulerad på samma abstrakta sätt som i IFRS for SMEs. Åsikterna att meningen är tagen ur 
kontext återkommer i sista meningen. Hänvisning till Kennedy (1976, ss. 1687-1690) och 
Cunningham (2007, s. 1422) kan därmed ske där de konstaterar att principbaserade regler är 
mer vaga, abstrakta och behöver mer bedömning. FRS 102 klassificering av inkomst ger i 
likhet med IFRS for SME ingen tydlig bild av vad som menas med intäkter och vinster. Sista 
meningen är såpass principbaserad att den påverkar hela klassificeringen av tillgångar. Större 
grad av bedömning och tolkningsarbete behövs vilket gör punkten stark regelbaserad.  
 
4.5.5 Klassificering av FRF for SME 
FRF for SMEs klassificering av tillgångar skiljer sig åt från de andra två regelverken. 
Följande är ett utdrag från regelverket FRF for SME: 
 

´´Revenues are increases in economic resources, either by way of inflows or 
enhancements of assets or reductions of liabilities, resulting from the 
ordinary activities of an entity. Revenues of entities normally arise from the 
sale of goods, the rendering of services, or the use by others of entity 
resources yielding rent, interest, royalties, or dividends. ´´ 

 
(FRF for SME p. 1.17) 
 

4.5.6 Analys av FRF for SME 
Begreppet ökning av ekonomiska resurser, increases in economic resources, lämnar utrymme 
för tolkning samt bedömning och är enligt Kennedy (1976, s. 1688) kännetecken för 
principer. En princip är inte något som är svart eller vitt hävdar Simmonds (1994. s. 17) utan 
mer av en gråzon. Begreppet ökning av ekonomiska resurser befinner sig också i gråzonen 
enligt studiens modifierade modell som utgår från Strömholms illustration (figur 2). Ord och 
begrepp som varken är en ren regel eller en princip hamnar i zonen.  I ett förtydligande har 
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FRF for SME försökt ge uttryck, i form av tre alternativ, för när en ökning av ekonomiska 
resurser kan uppkomma. Ett förtydligande är inflöde, way of inflow, vilket i sig är ett vagt 
uttryck. Det är formulerat så att tolkning inte behövs. Wüstemann & Wüstemann (2010, ss. 1, 
4) påstår att principer inte innefattar klara riktlinjer vilket tillåter olika tolkningar. Det gäller 
även för andra förtydligandet av way of inflow där en ökning av ekonomiska resurser kan ske i 
form av förbättring av tillgångar, enhancements of assets. Båda uttrycken har större 
betydelseområde vilket Nelson (2003, s. 100) hävdar att användaren kan utnyttja till sin 
fördel.  
 
Ord som betydelsefull och orättvist är enligt Dworkin (1977, s. 28) ord som är 
principbaserade. Liknande ord kräver en tolkning och en bedömning då varje enskild person 
inte tolkar ordet på samma sätt vid samma situationer. Begreppet ordinarie aktiviteter, 
ordinarie activities, stämmer in på det författaren säger då det som anses vara normalt är 
beroende på situation. Det är därmed ett ord som ligger i gråzonen enligt studiens modifierade 
modell som utgår från Strömholms illustration (figur 2). Begreppet är ett försök till 
förtydligande av vad som uttrycks i meningen men då det är beroende av en kontext uppstår 
en bedömningsfråga.  Det gäller även för formuleringen av frasen normalt uppstår, normally 
arise, där vad som anses vara normalt är bunden till person och situation vilket kan knytas till 
flera begrepp enligt Thurén (2003, s. 13) som kan orsaka åtskilliga misstolkningar. 

En tanke uppkom om det som anses vara normalt, normally arise, borde vara självklart och 
därför inte behöver ett förtydligande eller en exemplifiering i lika stor utsträckning. Det som 
inte inträffar lika ofta är därför inte vanligt och det som inte inträffar i lika stor grad är det 
som kräver förtydliganden. Enligt Wüstemann & Wüstemann (2010, s. 14) har regler större 
grad av precision, vilket gör att formuleringen får en regelkaraktär.  
 
FRF for SME klassificering av skulder innehåller ord och begrepp som är vaga och oklara. 
Regelverket har däremot med tydliga exempel och försök till förtydligande vilket skapar en 
mindre principkaraktär. Dessutom beskrivs alternativ till hur en ökning av ekonomiska 
resurser kan ske och som flera författare Schipper (2003, s. 66), Agoglia, Doupnik & 
Tsakumis (2011, ss. 747-749) och Bradbury & Schröder (2012, s. 1) skriver blir en standard 
mindre principbaserad desto fler ”bright lines” den innehåller.  Trots det är det inte tillräckligt 
för att den ska bli regelbaserade, vi anser att det ändå krävs en liten del bedömning. 
Klassificeringen av inkomster anses vara svagt principbaserad.   
 
4.5.7  Sammanfattning av analys av inkomster 
IFRS for SME och FRS 102 klassificering utav inkomster är identiska vilket gör att 
regelverken befinner sig på samma plats i figur 10. Båda formuleringarna är vaga och skapar 
ingen klar bild av vad som avses med inkomster. Det som skrivs är taget ur sin kontext samt 
har mer av en narrativ karaktär där känslan av ett råd ges. En känsla av principbaserad 
karaktär upplevs då det kräver en bedömning om rekommendationen ska användas eller inte. 
IFRS for SME och FRS 102 skiljer sig från FRF for SME i de två exempel som ger tydliga 
direktiv om hur det är tillåtet att klassificera inkomster. De har försökt förtydliga vad 
inkomster är även då de ord som används är mer av principkaraktär. Sammanfattning av 
analys av inkomster illustreras i figur 10. 
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Figur 10 är en sammanfattning utav analysen av klassificeringar av inkomster.  
 
4.6 Utgifter 
4.6.1 Klassificering av IFRS for SME 
Så här klassificerar IFRS for SME sina utgifter: 
 
´´The definition of expenses encompasses losses as well as those expenses that arise in the 
course of the ordinary activities of the entity: 
 

(a) expenses that arise in the course of the ordinary activities of the 
entity include, for example, cost of sales, wages and depreciation. 
They usually take the form of an outflow or depletion of assets such as 
cash and cash equivalents, inventory or property, plant and 
equipment. 
(b) losses are other items that meet the definition of expenses and may 
arise in the course of the ordinary activities of the entity. When losses 
are recognized in the statement of comprehensive income, they are 
usually presented separately because knowledge of them is useful for 
making economic decisions.´´     
      (IFRS for SME p. 2.26) 
 

4.6.2 Analys av IFRS for SME 
Trots att ordinarie aktiviteter, ordinary activities, nämnts tre gånger i paragrafen saknas det ett 
förtydligande av vad som innefattas i begreppet. Som Nelson (2003, s. 95) anger skapar vaga 
ord och uttryck stor möjlighet till tolkning av orden. I och med en avsaknad av förklaring 
anses orden vara principbaserade. Enligt figur 2, studiens modifierade modell som utgår från 
Strömholms illustration, befinner sig orden i ytterområdet då de kräver förtydligande eller 
professionell bedömning. Vagheten i begreppet öppnar upp för skillnader i tolkning av 
betydelsen vilket kan leda till stora skillnader i användningen av punkten enligt Wüstermann 
& Wüstermann (2010). 
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I punkt 2.26(a) återfinns exempel på vad som menas med utgifter. En beskrivning av möjliga 
alternativ uppstår men alla som kan tänkas finnas är inte beskrivna. Utrymme åt tolkning 
lämnas därmed och det minskas inte med hjälp av exemplet vilket både Kennedy (1976, s. 
1688) och Cunningham (2007, s. 1423) beskrivit som ett tydligt fall på en princip. Det sker 
inte ett förtydligande utav utgifter utan bara exemplifiering. Hade inte exempelvis varit med 
utan istället direkt följts av cost of sales hade det tolkats som att det var de möjliga alternativ 
som fanns. Denna typ av formuleringen gör tolkningsområdet större då utgifter som inte tas 
upp istället kan tolkas in i innebörden.  
 
Ordet vanligtvis, usually, är ett principbaserat ord som också befinner sig i ytterområdet av 
figur 2 då det är diffust och inte tillför något förtydligande till meningen. Som Thurén (2003) 
anger kan olika personer tolka ord på olika sätt. Vanligtvis kräver en professionell bedömning 
för att kunna begränsas samt förtydligas eftersom det kräver en viss kunskap för att veta vad 
som är vanligt i ett företag. När det kräver en viss kunskapr eller proffessionell uttalande är 
det enligt vad författeren Duchac 2004, s. 325 anser att en princip är. Vanligtvis beskriver bara 
det som händer i vanliga fall men det är i de fall som är ovanliga som vi anser en förklaring 
behövs. I de ovanliga fallen kan ´´bright lines´´ krävas för att skapa en förståelse. I tillfällen 
som dessa kan olika tolkningar uppstå och som Greenawalt (1992, s. 74) och Magnell (1994, 
s. 11) skriver kan missförstånd lätt uppstå när tanken bakom ordet inte är självklar.  
 
Sista meningen i FRF for SME är identisk med klassificeringen av tillgångar IFRS for SME. 
Meningen kan anses som överflödig då den består av ett råd. Det är varken en regel eller ett 
förbjud och inte heller ett förtydligande. Klassificeringens sista mening gör att hela paragrafen 
upplevs som principbasera. Ordvalen och formuleringarna är genomgående principbaserade. 
Punkten är enligt oss starkt principbaserad då den nästan helt saknar ´´bright lines´´ och 
relevanta förtydliganden.  
 
4.6.3 Klassificiering av FRS 102 
FRS 102 har samma definition som IFRS for SME och citaten skiljer sig därför inte åt. 
Klassificeringen lyder på följande sätt: 
 
´´The definition of expenses encompasses losses as well as those expenses that arise in the 
course of the ordinary activities of the entity. 

 
(a) Expenses that arise in the course of the ordinary activities of the entity 
include, for example, cost of sales, wages and depreciation. They usually 
take the form of an outflow or depletion of assets such as cash and cash 
equivalents, inventory, or property, plant and equipment. 
(b) Losses are other items that meet the definition of expenses and may arise 
in the course of the ordinary activities of the entity. When losses are 
recognized in the statement of comprehensive income, they are usually 
presented separately because knowledge of them is useful for making 
economic decisions.´´       
             
        (FRS 102 p. 2.26) 
 
 

4.6.4 Analys av FRS 102 
Klassificeringen av utgifter för FRF 102 är identisk med IFRS for SMEs klassificering av 
utgifter vilket, som tidigare nämnt, inte är så konstigt då FRS 102 bygger på regelverket. Här 
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kan vi se en form av isomorfism enligt Rodrigues & Craig (2007). Paragrafen för punkten är 
identisk med IFRS for SME vilket beskrivs även i p. 2.26 om utgifter som utgifter och 
förluster. Begreppet ordinary activities är vaga samt saknar ett självklart betydelseområde. 
Som både Greenawalt (1992, ss. 13-14) och Leydesdorff & Hellsten (2006, s. 231) besrivit får 
ord olika betydelser beroende på dess kontext och användarens tolkning. Punkten FRS 102 p. 
2.26 b är formulerad på ett diffust sätt, de problem som finns är detsamma som hos IFRS for 
SME, att meningen är tagen ur sin kontext. Som Kennedy (1976, ss. 1687-1690) tar upp är 
principbaserade regler mer vaga, abstrakta och kräver mer bedömning än regelbaserade regler.  
 
Klassificering erbjuder ingen klar och tydlig bild av vad som avses med utgifter och får därför 
anses vara starkt principbaserad precis som IFRS for SME. Sista meningen är såpass 
principbaserad att den påverkar hela klassificeringen av tillgångar. Högre grad av bedömning 
och tolkningsarbete behövs, vilket gör denna punkt stark regelbaserad.  
 
4.6.5 Klassificering av FRF for SME 
FRF for SME klassificering av tillgångar beskrivs på följande sätt:   
        

´´Expenses are decreases in economic resources, either by way of outflows 
or reductions of assets or incurrence of liabilities, resulting from an entity’s 
ordinary revenue generating or service delivery activities. ´´ 
 
       (FRF for SME p.1.28)  
 

4.6.6 Analys av FRF for SME 
Ord som är vaga eller svåra att definiera kan lätt skapa missförstånd enligt Magnell (1994, s. 
11) då tolkningar kan skilja sig åt. Begreppet minskning av ekonomiska resurser, decreases in 
economic resources, är en vag beskrivning eftersom det inte finns någon definition av den 
mängd som minskas. Det kan å andra sidan anses irrelevant att ha en kvantifiering av mängd 
då begreppet minskning inte är svår att förstå. Begreppet befinner sig i kärnområdet på figur 2 
då det inte krävs en tolkning för att begripa betydelsen av begreppet.  
 
Ett försök till förtydligande av ekonomiska resurser har till skillnad från IFRS for SME och 
FRF 102 utförts. I de tidigare nämnda regelverken har exempel beskrivits till skillnad ifrån 
FRF for SME där tre tydliga alternativ istället uttrycks. Med hänsyn till det ekonomiska 
synsättet på regler och principer är punkten av mer regelkaraktär eftersom exemplifieringen 
inte lämnar något utrymme för tolkning. Som Strömholm (1984, s. 89) skriver finns inte 
möjlighet till motsatsslut då det tydligt står vad som avses med begreppet. Det som kan hända 
är att användarna vänder sig till en vad författaren Weil (2002, s. 3) beskriver som ”visa mig 
vart det står att jag inte får” mentalitet vilket i sin tur kan leda till dysfunktionellt redovisnings 
beteende.  
 
Som Thurén (2003, s. 13) beskrivit kan ord och uttryck vara flertydiga. Ordet vanligtvis, 
usually, har tidigare analyserats i bland annat IFRS for SME p. 2.26 och IFRS for SME p. 
2.25 Ordet befinner sig i enlighet med tidigare analyser i ytterområdet enligt studiens 
modifierade modell som utgår från Strömholms illustration (figur 2) och har därmed en 
principkaraktär. Ytterligare förtydligande i form av “bright lines” har inte skett av vad utgifter 
är utöver de tre alternativ till hur en minskning av en ekonomisk resurs uppkommer.  Mason 
& Gibbins (1991, s. 2) menar att ett högre antal ´´bright lines´´ i en standard ger den mer 
regelkaraktär. Klassificeringen är tydligt formulerat men saknar ´´bright lines´´ för att 
maximalt minska tolkningsutrymmet vilket göra att klassificering får en svag principkaraktär. 
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4.6.7 Sammanfattning av analys av utgifter  
IFRS for SME och FRS 102 har klassificerat utgifter på samma vis och båda regelverken 
anses vara starkt principbaserade. Det finns få ´´bright lines´´ i form av förtydliganden eller 
exempel vilket bidrar till ett stort tolkningsutrymme. Klassificeringen består också till stor del 
av vaga och tolkningsbara ord som bidrar till den principbaserade placeringen. FRF for SME 
består inte heller av särskilt många ´´bright lines´´ men är istället formulerat på ett sätt som 
inte lämnar lika mycket utrymme till tolkning. Sammanfattningen av analys av utgifter 
illustreras i figur 11. 

Figur 11 är en sammanfattning utav analysen av klassificeringar av utgifter.  
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5 Slutsatser och diskussion 
Analysen av empirin mynnar ut i figur 12 där en sammanställning av alla regelverkens 
klassificeringar har gjorts för att skapa en helhetsbild. Figur är baserade på Johanssons (2010) 
dimensionsteori och avgörande om en norm, i studiens fall klassificering, är mer eller mindre 
princip- eller regelbaserad i förhållande till andra regelverk. Johanssons (2010) teori förklarar 
också att normer kan anses vara regelbaserad samtidigt som den är svagt principbaserad. 
Dimensionsteorin utmynnade i den modifierade figur 4 för att bättre passa in i studiens 
relevans.  
 

 
Figur 12 är en sammanställning av alla klassificeringar från analysen. 

Baserat på de fem klassificeringar som analyserats kan vi besvara den första forskningsfrågan 
som är om IFRS for SME är huvudsakligen princip- eller regelbaserats. IFRS for SME är 
huvudsakligen ett principbaserat regelverk då alla fem klassificeringarna har tolkats som mer 
principbaserade än regelbaserade. Alla fem klassificeringar är formulerade på ett sådant sätt 
att det kräver tolkning och professionell bedömning för att kunna tillämpas. 
Klassificeringarna har enbart tolkats som antingen svagt eller starkt principbaserade. Det blir 
därmed tydligt att IFRS for SME är ett regelverk som är mer principbaserat än regelbaserat. 
 
FRS 102 är identiskt med IFRS for SME beträffande fyra klassificeringar dock skiljer sig 
formuleringen av det egna kapitalet dem åt. FRS 102 klassificering av eget kapital är mer 
abstrakt och ger mindre vägledning som bidrar till att FRS 102 huvudsakligen är vara starkare 
principbaserat än IFRS for SME.  
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Tillskillnad från de tidigare regelverken är FRF for SME klassificeringar mer regelbaserade. 
Klassificeringarna av tillgångar, skulder och eget kapital består av förtydliganden av ord och 
även en större del “bright lines”. Tolkningsutrymmet minskas och klassificeringarna är därför 
av regelkaraktär. Klassificeringarna av inkomster och utgifter är däremot av principkaraktär. 
Enligt dimensionsteorin kan en norm innehålla inslag av både princip- och regelbaserad 
redovisning. FRF for SME bygger på klassificeringar av både princip- och regelkaraktär, dock 
är fler klassificering av regelkaraktär än principkaraktär. Regelverket är således 
huvudsakligen regelbaserat. 
 
Svaret på forskningsfrågorna bidrar till att besvara studiens syfte om IFRS for SME, FRS 102 
samt FRF for SME är princip- eller regelbaserade gentemot varandra. IFRS for SME och FRS 
102 klassificering av tillgångar, skulder, inkomster och utgifter är identiska. Skillnaden är det 
egna kapitalet men även i det här avseende är de snarlika. Båda regelverken är 
principbaserade dock är FRS 102 starkare principbaserat när de jämförs. Om FRF for SME 
ställs emot IFRS for SME och FRS 102 framgår det att FRF for SME är ett regelbaserat 
regelverk. Det är inte enbart de ord och formuleringar som används som gör att regelverken 
skiljer sig åt. Även små nyanser i kontexten uppstår när ord och formuleringar ska tolkas. När 
IFRS for SME och FRS 102 interpreteras ges ett intryck av att bedömningar får ske. En form 
av analogislut tillämpas då en tolkning av lagen krävs innan en tillämpning. I FRF for SME 
uppstår inte den typen av luckor utan tillämpning av motsatsslut kan ske i större grad. 
Tolkningar uppkommer istället av det som inte innefattas av lagen. 
 
Under analysen av empirin har IFRS for SMEs och FRS 102s regelverk varit anledning till 
diskussioner där parterna i studien varit oense om hur det ska bedömas och tolkas. Det fanns 
olika uppfattningar av ordets betydelseområde samt den underliggande meningen i punkterna. 
Det uppstod i mindre grad under analysen av FRF for SMEs regelverk. Ordets 
betydelseområde var tydligare och den underliggande meningen framgick. Båda parterna i 
studien hade vid fler tillfällen liknande tankegångar under analysen av FRF for SME. Det 
visar på att principer lämnar utrymme för tolkning medan regler kräver mindre bedömning.  
 
Med hänsyn till det som beskrivit illustreras i figur 13 hur regelverken är regel- eller 
principbaserade gentemot varandra. 
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Figur 13 är en slutgiltig sammanställning av regelverken. 

Med bakgrund i den analys som utförts anser vi att IFRS for SME och FRS 102 är 
harmoniserade då fyra av fem klassificeringar är identiska. Den klassificering som inte är 
identiskt är snarlik. De är inte perfekt harmoniserade men till en stor grad. Med tanke på att 
FRS 102 bygger på IFRS for SME är resultatet inte anmärkningsvärt. 
 
FRF for SME anser vi däremot inte vara harmoniserat med IFRS for SME eller FRS 102 
eftersom det är mer utav regelkaraktär än principkaraktär. Små skillnader finns så som att 
FRF for SME väljer att förtydliga ord i en ny punkt, som exempelvis tidigare transaktioner i 
klassificering av skulder p. 1.23. Det gör inte IFRS for SME och FRS 102 i lika stor grad utan 
de använder exempelvis enbart ordet transaktioner. FRF for SME väljer dessutom att 
formulera exemplen på ett sätt som gör det klart för användaren att det enbart är de förslag 
som nämnts i punkten som får tillämpas. IFRS for SME och FRS 102 lämnar istället exempel 
samt kräver bedömning i form av tillämpning av analogislut för att kunna utnyttjas. Flera 
liknande formuleringar gör att FRF for SME skiljer sig från IFRS for SME och FRS 102.  
 
Enligt författarna Greenawalt (1992, ss. 13-14) och Cunningham (2007, s. 1413) anses 
principer beskrivas som "bör" och regler som "skall" vilket vi håller med om. Under analysen 
upplevdes FRF for SME som ett regelverk där inget annat val än det som stod kunde 
appliceras. I både IFRS for SME och FRF 102 uppfattades regelverken som mer "snälla" som 
lät en tolka samt göra bedömningar och det kändes aldrig som ett måste.  Nyansskillnader och 
formuleringar som kräver en kontext gör att vi anser att FRF for SME inte är harmoniserat 
med IFRS for SME eller FRS 102. 
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6 Reflektion över studien 
Författarna så som Nelson (2003, s. 100), Rodrigues & Craig (2007, s. 746), Carmona & 
Trombetta (2008, s. 460) och Whittington (2008, s. 501) hävdar att standarder måste vara mer 
principbaserade än regelbaserade för att harmonisering ska uppnås. Vi delar uppfattningen om 
tanken med harmoniseringen enbart är att skapa ett gemensamt regelverk. Det är lättare att 
implementera globala standarder när de är principbaserade. Länderna måste inte följa 
regelverk ordagrant utan kan sätta sin egen prägel på reglerna vid applicering. Användarna 
kan tolka och applicera standarderna olika beroende på personens tidigare förutsättningar och 
incitament.  
 
Vi funderar då på om ett globalt regelverk som är mer principbaserat, som IFRS, är den lätta 
vägen att gå. Tankegången vi har är om det bli lättare för företagen att säga att de använder 
sig av globala regelverk men när tolkningar och bedömningar har ägt rum blir resultat ändå 
inte detsamma. Ett gemensamt regelverk kan då åstadkommas med principer men 
implementeringen blir istället lidande då skillnaden i bedömningarna leder till olika utfall. 
 
IASB, FRC och FASB har gjort uttalande om att målet med harmonisering är att öka 
jämförbarheten. Om det hade varit så att harmoniseringen av redovisningen enbart var till för 
att öka jämförbarheten undrar vi om att det kan ske med ett principbaserat regelverk? Vi 
hävdar, tvärtemot vad författarna ovan har sagt, att ökad jämförbarhet i form av 
harmonisering kräver ett regelbaserat regelverk. Så som Schipper (2003) tar upp minskar 
tolkningsarbete och professionell bedömningar av ett regelbaserat regelverk eftersom det ger 
en detaljerad implementeringsguide. Det leder i sin tur till samma utkomst i den finansiella 
redovisningen vilket kan vara bra eftersom då små och medelstora företag inte alltid använder 
sig av professionell hjälp när redovisningen sammanställs.  
 
Under analysen av empirin visade det sig att vi hade samma tolkning av de delar som senare 
ansåg vara regelbaserade. Diskussioner uppkom vid de delar som ansåg vara principbaserade 
då olika tolkningar av ord och dess innebörd fanns. Det bekräftar det många författare har sagt 
om att principer ger möjligheten till varierande bedömningar.  
 
Med det här sagt anser vi att figur 618, som finns illustrerad i den teoretiska referensramen, 
inte stämmer för det optimala läget vid harmonisering. Det optimala läget bör, enligt oss, 
ligga omkring det röda området enligt figur 14. 

                                                 
18 Figur 6 är vår egna figur där figur 4 och figur 5 har slagit samman för att visuellt kunna visa på hur vi uppfattar att författarna 
Nelson (2003, ss. 100), Rodrigues & Craig (2007, ss. 746), Carmona & Trombetta (2008, ss. 460) och Whittington( 2008, ss. 50) 
menar med optimalt läge för harmonisering av regelverk.  
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   Figur 14 beskriver det optimala läget för harmonisering enligt oss. 
 
Om tanken med harmoniseringen inte är att skapa ett gemensamt regelverk utan att skapa 
jämförbarhet i redovisningen så anser vi att det optimala läget är starkt regelbaserat. Ett starkt 
regelbaserat regelverk är det enda sättet att maximalt reducera möjligheterna till tolkning då 
reglerna är skriva på ett sätt som inte går att kringgås. Praktiska tillämpningar av 
redovisningsmetoder innebära en viss grad av bedömning vilket innebär att likhet i 
redovisningsstandarder inte nödvändigtvis leder till enhetliga resultat hävdar Thorell & 
Whittington (1994, s. 216). Vi håller med i påstående, dock anser vi att genom att ta bort 
större delar av bedömningsarbetet med regelbaserade standarder kommer användning av 
samma regelverk applicera på samma sätt och få nästan identiskt utfall. Två företag med 
samma siffror kommer få samma resultat vid ett starkt regelbaserat regelverk och blir därmed 
mer jämförbart.  
 
Ett starkt regelbaserad regelverk är enligt vår åsikt mer tillämpningsbar för stor och 
medelstora företag då dessa företag har mindre resurser till redovisningen. Personalen är 
mindre och kompetensen ofta lägre. Med mindre behov av proffessionell bedömningsarbete 
kan standarderna för små och medelstora företag bli lättare att förstå och mindre chans för 
felaktigheter. Jämförbarheten ökar således.  
 
Det kan vara intressant att studera vidare på det optimala läget för harmonisering av SME 
regelverk men även för deras deras större motsvarigheter. En komparativ studie hade kunnat 
tillämpas för att belysa de eventuella likheter eller skillnader som uppkommer av det optimala 
läget. En annan tänkvärd studie är att fördjupa forskningen genom att undersöka 
tillämpningen av regler från IFRS for SME, FRS 102 och FRF for SME. Det kan också vara 
av intresse att undersöka om regelbaserade regelverk ger en mer jämförbar redovisning än 
principbaserade regelverk.  
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Bilaga 1 
 
IFRS for SME  
p. 2.17 The future economic benefit of an asset is its potential to contribute, directly or 
indirectly, to the flow of cash and cash equivalents to the entity. Those cash flows may come 
from using the asset or from disposing of it. 
  
p. 2.18 Many assets, for example property, plant and equipment, have a physical form. 
However, physical form is not essential to the existence of an asset. Some assets are 
intangible.  
 
p. 2.19 In determining the existence of an asset, the right of ownership is not essential. Thus, 
for example, property held on a lease is an asset if the entity controls the benefits that are 
expected to flow from the property 
 
p. 2.20 An essential characteristic of a liability is that the entity has a present obligation to act 
or perform in a particular way. The obligation may be either a legal obligation or a 
constructive obligation. A legal obligation is legally enforceable as a consequence of a 
binding contract or statutory requirement. A constructive obligation is an obligation that 
derives from an entity’s actions when:  
 (a) by an established pattern of past practice, published policies or a sufficiently 
 specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept 
 responsibilities; and  
 (b) as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other 
 parties that it will discharge those responsibilities. 
 
p. 2.21 The settlement of a present obligation usually involves the payment of cash, the 
transfer of other assets, the provision of services, and the replacement of that obligation with 
another obligation or the conversion of the obligation to equity. An obligation may also be 
extinguished by other means, such as a creditor waiving or forfeiting its rights.  
 
p. 2.27 Recognition is the process of incorporating in the financial statements an item that 
meets the definition of an asset, liability, income or expense and satisfies the following 
criteria:  
 (a) it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to 
 or from the entity; and  
 (b) the item has a cost or value that can be measured reliably. 
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Bilaga 2 
 
FRS 102 
p. 2.17 The future economic benefit of an asset is its potential to contribute, directly or 
indirectly, to the flow of cash and cash equivalents to the entity. Those cash flows may come 
from using the asset or from disposing of it.  
 
p. 2.18 Many assets, for example property, plant and equipment, have a physical form. 
However, physical form is not essential to the existence of an asset. Some assets are 
intangible.  
 
p. 2.19 In determining the existence of an asset, the right of ownership is not essential. Thus, 
for example, property held on a lease is an asset if the entity controls the benefits that are 
expected to flow from the property 
 
p. 2.20 An essential characteristic of a liability is that the entity has a present obligation to act 
or perform in a particular way. The obligation may be either a legal obligation or a 
constructive obligation. A legal obligation is legally enforceable as a consequence of a 
binding contract or statutory requirement. A constructive obligation is an obligation that 
derives from an entity’s actions when:  
 (a) by an established pattern of past practice, published policies or a sufficiently 
 specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept 
 certain responsibilities; and  
 (b) as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other 
 parties that it will discharge those responsibilities.  
 
p. 2.21 The settlement of a present obligation usually involves the payment of cash, the 
transfer of other assets, the provision of services, the replacement of that obligation with 
another obligation or the conversion of the obligation to equity. An obligation may also be 
extinguished by other means, such as a creditor waiving or forfeiting its rights. 
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Bilaga 3 
 
FRF for SME 
p. 1.21 It is not essential for control of access to the benefit to be legally enforceable for a 
resource to be an asset, provided the entity can control its use by other means.  
 
p. 1.22 A close association exists between incurring expenditures and generating assets, but 
the two do not necessarily coincide. Therefore, when an entity incurs an expenditure, this may 
provide evidence that future economic benefits were sought but is not conclusive proof that an 
item satisfying the definition of an asset has been obtained. Similarly, the absence of a related 
expenditure does not preclude an item from satisfying the definition of an asset and, thus, 
becoming a candidate for recognition in the statement of financial position. For example, 
items that have been donated to the entity may satisfy the definition of an asset. 
 
p. 1.25 Liabilities do not have to be legally enforceable, provided that they otherwise meet the 
definition of liabilities; they can be based on equitable or constructive obligations. A 
constructive obligation is one that can be inferred from the facts in a particular situation, as 
opposed to a contractually-based obligation. 
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