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Sammanfattning 
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studie utifrån revisorer & redovisningsspecialisters perspektiv 

Seminariedatum:   2010-06-07 

Kurs:  FEKK 01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp 
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Handledare:  Erling Green 

Nyckelord:   IFRS-årsredovisningar, kvalitet, utveckling, revisorer, 

redovisningsspecialister, börsnoterade bolag, organisatorisk inlärning 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att utifrån revisorers och redovisningsspecialisters 

perspektiv redogöra för kvaliteten på de svenska IFRS-årsredovisningar från 

övergången år 2005, samt vilken kvalitetsmässig utveckling av dessa som har 

skett sedan dess. Utifrån den erfarenhet som dessa sakkunniga besitter vill vi 

även beskriva vilka faktorer som kan ligga till grund för denna utveckling. 

Metod:  I uppsatsen används abduktion som forskningsansats, där empiriska data 

samlas in både genom semi-strukturerade intervjuer och genom 

enkätundersökning. 

Referensram:  Uppsatsens teoretiska referensram inleds med en redogörelse för tidigare 

studier i ämnet. Därefter presenteras några centrala begrepp så som IASB 

och IFRS samt årsredovisningens olika delar, koncept som vi anser vara 

nödvändiga för läsaren att vara inbegripen med. Slutligen redogör vi för 

organisatoriskt lärande.  

Empiri:  Kapitlet inleds med en sammanställning av de fem intervjuer som vi 

genomförde med revisorer och redovisningsspecialister. Därefter 

presenteras resultatet från vår enkätstudie. 

Slutsats: Revisorer och redovisningsspecialister anser att kvaliteten på IFRS-

årsredovisningarna från övergången år 2005 var av bristfällig kvalitet. Den 

främsta anledningen var företagens negativa inställning och attityd till att 

tillämpa IFRS-regelverket. Däremot anses kvaliteten på årsredovisningarna 

ha förbättrats sedan dess, framförallt med anledning av en ökad erfarenhet 

bland revisorer och redovisningsspecialisterna samt företagen. Ytterligare en 

avgörande faktor för den kvalitetsmässiga utvecklingen, är att företagen i 

större utsträckning har ansträngt sig för att på ett mer korrekt sätt kunna 

tillämpa IFRS.  
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Abstract 

Title: The qualitative development of Swedish IFRS-annual reports – A 

study from the perspective of auditors & accounting specialists 

Seminardate: 2010-06-07  

Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate Level, 15 Credits 

Authors: Adam Berggren, Sara Himmelman, Lina Hjelm Wallgren 

Advisor: Erling Green 

Keywords:  IFRS-annual reports, quality, development, auditors, accounting 

specialists, listed companies, organizational learning 

Purpose: The purpose of this thesis is to, based on the auditors’ and 

accounting specialists’ perspective, account for the quality of 

Swedish IFRS-annual reports in 2005 and also to describe the 

qualitative development of those that has occurred since then. 

Building on the experience of these experts, we also explain what 

factors that form the basis for this development. 

Methodology: We have used an abductive approach to this study and the empirical 

data has been collected both through semi-structured interviews and 

through a survey. 

Empirical foundation: This chapter summarizes the results from five interviews conducted 

with auditors and accounting specialists, followed by the results of 

the survey. 

Theoretical references: This chapter starts with a presentation of former research that has 

been pursued in this area, followed by the core concepts essential 

for the reader of this thesis to be familiar with. Finally we account 

for theories of organizational learning. 

Conclusions: There is an agreed opinion among auditors and accounting 

specialists that the quality of Swedish IFRS- annual reports was 

inadequate at the time for transmission in 2005. The most apparent 

reason for this being so, was the negative attitude of most 

companies to conform to the IFRS framework. However, the 

opinion is that the quality has improved since 2005, mainly due to 

an increased experience by auditors, accounting specialists as well as 

the companies. Another crucial reason for this development has 

been the efforts made by the companies, being more willing to use 

IFRS in their accounting practises. 
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1. INLEDNING 
Som en introduktion till examensarbetet kommer vi i detta inledande kapitel att börja med en kort presentation 

av vår ämnesvalsprocess, för att sedan beskriva bakgrunden till IFRS och den obligatoriska implementeringen av 

detta regelverk i svenska börsnoterade bolag. Detta leder sedan fram till en problemdiskussion, problemformulering 

samt uppsatsens syfte. Slutligen kommer kapitlet att behandla de avgränsningar som gjorts, samt uppsatsens 

fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

Europeiska Unionen (EU) uppmärksammade i slutet av 1990-talet ett ökat behov av att 

harmonisera redovisningen för börsnoterade bolag inom unionen. Utifrån detta behov beslutade 

Europaparlamentet den 19 juli år 2002 att anta en förordning som innebar att alla börsnoterade 

företag inom EU från och med den 1 januari år 2005 skulle tillämpa International Financial 

Reporting Standards (IFRS) som redovisningsstandard och som således som utgångspunkt i 

upprättandet av finansiella årsredovisningar.1 Anledningen till att EU antog IFRS regelverk var att 

underlätta för en kostnadseffektiv internationell kapitalmarknad.2 

IFRS regelverk skall implementeras i alla börsnoterade företag så länge de inte strider mot EU:s 

fjärde eller sjunde bolagsdirektiv samt då regelverket uppfyller kraven på begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet samt jämförbarhet.3 Denna harmonisering av internationell redovisning skapar en 

bättre jämförbarhet mellan europeiska företag, något som gynnar intressenter varav framförallt 

kapitalplacerarna. En gemensam redovisningsstandard är en förutsättning för att skapa en effektiv 

internationell kapitalmarknad.4 Detta skapar också konkurrensfördelar såväl för svenska som 

europeiska företag, både inom den europeiska marknaden såväl på den globalt internationella 

marknaden, då IFRS även tillämpas i exempelvis Japan.5 

För svenska noterade bolag innebar förordningen att de tvingades förbereda en övergång från 

svensk redovisningspraxis till IFRS, en övergång som både var kostsam och krävande för 

företagen.6 För att uppnå en önskad effekt av övergången till IFRS krävdes att en stor mängd 

                                                 
1 Förordning (1606/2002) 
2 Ibid. 
3 SOU 2003:71 
4 Marton et al (2008) 
5 SOU 2003:71 
6 Ibid 
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resurser koncentrerades på att generera relevant kunskap om det nya regelverket. För att 

företagen skall kunna implementera dessa nya standarder krävdes dels att företagen lärde sig att 

tillämpa IFRS, men även att revisorer och redovisningsspecialister hade relevant kunskap i 

regelverket.7 

Genom de årliga uppdateringar som tillkommer regelverket, ställs det stora krav på att revisorer, 

redovisningsspecialister och företag måste hålla sig a jour med vilka tillägg och ändringar som 

skett. Det nya regelverket leder till vissa förändringar för revisorns och 

redovisningsspecialisternas arbetssätt, men även för företagens redovisningsrutiner. Utöver detta 

kompetenskrav fordras det även andra resurser för att kunna tillämpa IFRS korrekt, anamma de 

årliga uppdateringarna samt kontrollera att företagen följer det nya regelverket. Detta innebär att 

kvaliteten på företagens årsredovisningar kan ifrågasättas.8 

 

1.2 Val av ämne 

När vi inledde vår diskussion i val av lämpligt ämne för uppsatsen, bestämde vi oss i ett tidigt 

skede för att internationella redovisningsstandarder, och i synnerhet övergången till IFRS för 

svenska börsnoterade bolag, var ett tema som intresserade oss. Eftersom denna 

implementeringsprocess av IFRS är ett ämne kring vilket en stor mängd forskningsmaterial redan 

har publicerats, ville vi finna ett outforskat perspektiv inom ämnet för att generera någorlunda 

nydanande kunskap. Utifrån grundliga studier av litteratur, artiklar, fackpress samt samtal med 

branschkunniga valde vi slutligen ett ämne för denna uppsats. Då IFRS sedan fem år är 

obligatorisk redovisningsstandard för börsnoterade företag i Sverige ansåg vi det vara intressant 

att studera om och hur revisorernas och redovisningsspecialisters kompetensutveckling inom 

IFRS har inverkat på en kvalitetsmässig utveckling av de svenska bolagens IFRS-årsredovisningar 

sedan år 2005. Dock ledde vår initiala efterforskning på området till insikt om att 

kvalitetsutvecklingen är en mångfacetterad process, för vilken många olika faktorer avgör hur den 

slutliga kvaliteten på årsredovisningarna utfaller. Detta innebar att vi fick en syftesförskjutning i 

uppsatsen senare skede och att studien således inte enbart fokuserar på ett enda orsakssamband, 

utan istället tar hänsyn till ett bredare perspektiv på utvecklingen och utreder flera bidragande 

faktorer till denna. Följaktligen är det bearbetade syftet med uppsatsen att utifrån revisorer och 

                                                 
7 Marton (2007) 
8 Bäckström (2009) 
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redovisningsspecialisters perspektiv utreda hur kvaliteten på de svenska IFRS-årsredovisningar 

upplevdes vara vid övergången år 2005, samt vilken kvalitetsmässig utveckling som skett sedan 

dess och varför.  

Vi har valt att utgå ifrån revisorers och redovisningsspecialisters synvinkel, både som granskare 

och i de fall de på uppdrag agerar konsult åt förtagen, eftersom vi anser att det är dem som har 

den yttersta erfarenheten och kompetensen inom en kontinuerlig praktisk tillämpning av IFRS 

rapportering och således kan ge ett intressant perspektiv på den kvalitetsmässiga aspekten på 

IFRS-årsredovisningar.  

 

1.3 Problemdiskussion  

I samband med att IFRS år 2005 introducerades som obligatorisk redovisningsstandard för 

svenska börsnoterade bolag, var dessa företag därmed tvungna att ersätta sin dåvarande 

redovisningsstandard mot IFRS. Övergången innebar en ny uppsättning regler för bolagens 

redovisning och således även för årsredovisningens utformning. Detta innebar att samtliga 

revisorer, redovisningsspecialister samt de bolag som omfattades av IFRS behövde skolas in i hur 

de nya redovisningsreglerna fungerade för att sedan kunna omsätta dessa i praktiken. IFRS är ett 

komplext regelverk med omfattande informationskrav och återkommande uppdateringar, något 

som visat sig vara svårt att hantera för dem som direkt berördes av de nya redovisningsreglerna9. 

Vi tror att detta till stor del kan ha påverkat kvaliteten på IFRS-årsredovisningar, dels med 

anledning av regelverkets komplexitet dels då IFRS inneburit ett nytt sätt att upprätta 

årsredovisningar på.  

I en undersökning som finska Finansinspektionen genomförde år 2005 av finska noterade bolags 

IFRS-årsredovisningar, blev resultatet en indikation på att det förekom stora kvalitetsmässiga 

brister10. Denna rapport väckte vårt intresse för att undersöka hur motsvarande situation såg ut 

för de svenska IFRS-årsredovisningar från övergången år 2005, samt om det har skett någon 

kvalitetsmässig utveckling av dessa sedan dess. De revisorer och redovisningsspecialister som 

kontinuerligt arbetar med IFRS besitter god kompetens kring regelverket och utifrån detta anser 

vi att de bör ha en tydlig uppfattning om en eventuell kvalitetsmässig utveckling av dessa 

                                                 
9 Engström (2009) 
10 http://www.fin-fsa.fi/se/Publicerat/Arkiv/FI_pressmeddelanden/Pages/9_2006.aspx (2010-05-07) 
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årsredovisningar. Därför vill vi utifrån deras perspektiv på ämnet utreda hur kvaliteten på de 

svenska IFRS-årsredovisningar var från övergången år 2005, samt om de anser att det skett någon 

kvalitetsmässig förändring av dessa årsredovisningar sedan dess. Därtill är vi intresserade av att 

studera vilka faktorer som revisorer och redovisningsspecialisters anser ha orsakat denna 

eventuella utveckling av IFRS-årsredovisningarnas kvalitet.  

 

1.4 Problemformulering 

- Hur redogör revisorer och redovisningsspecialister för kvaliteten på de svenska IFRS-

årsredovisningar vid övergången år 2005?  

- Vilken kvalitetsmässig utveckling av svenska IFRS-årsredovisningar anser revisorer och 

redovisningsspecialister ha skett sedan år 2005, samt vilka faktorer anser de har bidragit till denna 

eventuella utveckling? 

 

1.5 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utifrån revisorers och redovisningsspecialisters perspektiv redogöra för 

kvaliteten på de svenska IFRS-årsredovisningar från övergången år 2005, samt vilken 

kvalitetsmässig utveckling av dessa som har skett sedan dess. Utifrån den erfarenhet som 

revisorer och redovisningsspecialister besitter vill vi även beskriva vilka faktorer som kan ligga till 

grund för denna utveckling. 

 

1.6 Avgränsning 

Då vi anser att revisorer och redovisningsspecialister som är verksamma inom IFRS-redovisning 

har en gedigen kompetens och erfarenhet av detta regelverk, valde vi att anta deras perspektiv i 

vår utredning av den kvalitetsmässiga utvecklingen på svenska IFRS-årsredovisningar. Vi har 

dessutom valt att hänvisa till revisorn både som granskare, men även som konsult och specialist. 
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Detta görs med anledning av att de respondenter som vi intervjuat, trots sin akademiska 

bakgrund som revisor även omfattas av samtliga dessa yrkesroller i sitt arbete.  

Vidare vill vi tillägga att, för att undvika misstolkningar av våra resonemang kring 

årsredovisningens kvalitet, att vi är medvetna om att det är företagets löpande redovisning som 

utgör den information som ligger till grund för årsredovisningarnas upprättande. Vi berör delvis 

detta sammanhang genom att beskriva företagens tillämpning av IFRS som regelverk i sin 

redovisning, men vi fokuserar inte närmre på detaljer relaterade till den löpande redovisningen. 

Vid val av respondenter för intervjuer och utförande av enkätundersökning har vi valt att 

avgränsa oss till de sju största revisionsbyråerna i Sverige; KPMG, Deloitte, 

PriceWaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young, BDO, SET samt Grant Thornton. Detta val 

av avgränsning baserar vi på att dessa revisionsbyråer omfattar de individer som i störst 

utsträckning arbetar med de börsnoterade bolag som tillämpar IFRS och därför troligtvis besitter 

störst erfarenhet av och kompetens kring regelverket. 

 

1.7 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra och resonera kring den metod som valts för 

denna uppsats. Fokus kommer att vara på val av forskningsansats, relevanta 

metoder för datainsamling samt källkritik. 

Kapitel 3 Empiri 

I denna del beskriver vi det empiriska material som vi samlat in. Först kommer vi 

att redogöra genomförda intervjuer sedan kommer resultatet från enkäterna att 

presenteras i diagramform.  

Kapitel 4 Referensram 

Detta avsnitt utgör referensramen för vår studie och innefattar en del som redogör 

för relevanta begrepp och en andra del som presenterar organisationsteorier samt 

tidigare studier på området.  
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Kapitel 5 Analys 

 I analysen kommer vi att analysera det empiriska materialet, med  

 utgångspunkt i den teoretiska referensram vi tidigare presenterat. 

Kapitel 6 Slutsats  

Som avslutande avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till i analysen. 

Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
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2. METOD 
Detta kapitel presenterar, likväl diskuterar, det tillvägagångssätt som tillämpats i uppsatsen. Vi kommer således 

att redogöra för val av ämne, vilken forskningsansats studien har samt en beskrivning av de metoder som använts. 

Vi förklarar slutligen hur vi genom arbetets gång har reflekterat över våra metodologiska val i syftet att 

åstadkomma relevans och tillförlitlighet.  

2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Hermeneutisk kontra positivistisk ansats 

I denna studie utreder vi den kvalitetsmässiga utvecklingen av de svenska börsbolagens IFRS-

årsredovisningar, studerat ur revisorers och redovisningsspecialisters perspektiv på processens 

gång och dess bidragande orsaker. Då vi fokuserar på metoder för tolkning och förståelse av ett 

specifikt fenomen kopplat till mänskligt beteende, snarare än att hitta en absolut sanning och 

förklaring till detta, har vi således en hermeneutisk forskningsansats på vår studie11. Hermeneutisk 

ansats används ofta tillsammans med en kvalitativ forskningsmetod12. Det alternativa synsättet till 

den tolkningsbaserade ansatsen är positivism. Denna har sitt ursprung i den naturvetenskapliga 

läran och tar utgångspunkt i det empiriska13. Positivism är alltså en kunskapsteoretisk ståndpunkt 

som förespråkar naturvetenskapliga metoder och verifiering av empiriska data, vid studiet av 

social verksamhet och dess aspekter 14. Således utgår en positivist från att denna kan med 

hänvisning till empirin säga ”så är det”, medan man med ett hermeneutiskt perspektiv på empirin 

”tolkar” resultatet och resonerar utifrån att ”så här uppfattar jag att det är”. 

Vi kommer inte i vår studie att testa några hypoteser enligt den positivistiska läran, utan studerar 

istället ett enskilt fenomen för att kunna tolka en förändringsprocess med utgångspunkt i 

mänskligt beteende. Därför anser vi att de hermeneutisk ansatsen är mer lämplig vår uppsats än 

den positivistiska ansatsen.  

                                                 
11 Bryman & Bell (2005) 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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2.1.2 Induktiv, deduktiv samt abduktion forskningsansats 

Det finns flera olika sätt att angripa ett vetenskapligt forskningsarbete. De två vanligaste 

ansatserna är den deduktiva respektive induktiva ansatsen. Men även en tredje forskningsmetod 

förekommer, abduktion. Deduktiv ansats utgår från en teori som genom datainsamling antingen 

bekräftas eller förkastas och som därefter skall leda till en omformulering av teorin.15 Deduktiv 

ansats syftar på ett enskilt fall och fastställer snarare än förklarar ett visst fenomen16. Till skillnad 

från den deduktiva ansatsen, som bygger på redan existerande teorier, utgår induktiv ansats från 

empiriska metoder och försöker förklarar ett samband som är generellt giltigt utifrån en mängd 

enskilda fall. Den induktiva ansatsen utgår från en mängd generella fall som sedan skall kunna 

utgöra underlag för ett sambandsresonemang. Abduktion innebär att enskilda fall tolkas för att 

kunna förklara enskilda fenomen. Ansatsen utgår från empiriska fakta men avvisar samtidigt inte 

teorin, vilket gör att ansatsen har både deduktiva och induktiva drag. Till skillnad mot dessa 

ansatser har abduktion ett syfte att förklara och förstå underliggande mönster av enskilda 

fenomen.17  

I vår undersökning utgår vi från empiriska data som tillsammans med teori och tidigare forskning 

skall generera en förklaring till uppsatsens syfte. Då vår studie undersöker både generella mönster 

och studier av enskilda fall ansåg vi att en abduktion var den bäst lämpade ansatsen. Uppsatsens 

syfte är att förklarar och förstå hur kvaliteten på årsredovisningarnas var från år 2005 samt hur 

den har utvecklats sedan år 2005, vilket gör att abduktion är mer lämplig ansats för vår uppsats.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två olika sätt att samla in information i samband med en forskningsstudie, antingen 

genom kvantitativ eller genom kvalitativ metod. Skillnaden mellan dessa brukar beskrivas utifrån 

att den kvalitativa metoden samlar in ord, medan den kvantitativa bidrar med framförallt siffror.18  

2.2.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden bygger på insamling av numerisk data. Vanligtvis används den 

kvantitativa metoden med ett deduktivt angreppssätt, då utgångspunkten vanligtvis finns i teorin. 

                                                 
15 Bryman & Bell (2005) 
16 Alvesson & Sköldberg (2008) 
17 Ibid.  
18 Bryman & Bell (2005) 
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Eftersom kvantitativ metod består av en mängd data, analyseras den vanligtvis genom gruppering 

av insamlad data. Denna insamling möjliggör en generalisering av andra grupper och situationer 

än den som undersökningen syftade till.19 Vi har som syfte med uppsatsen att undersöka hur 

revisorer och redovisningsspecialister uppfattar kvaliteten i de svenska IFRS-årsredovisningar 

från år 2005 samt den kvalitetsmässiga utvecklingen av dessa. För att erhålla en generalisering av 

begreppet kvalitet har vi också valt att, som komplement till den kvalitativa undersökningen, även 

göra en mindre omfattande kvantitativ studie genom en enkätundersökning som vi skickat per e-

mail till de största revisionsfirmorna i Sverige. Dessa data ger oss en uppfattning om hur revisorer 

och redovisningsspecialister anser att kvalitetsutvecklingen har utvecklats efter övergången till 

IFRS-årsredovisning och vilka orsaker som bidragit till denna utveckling. Enkäterna genererar 

också en statistisk grund för hur revisorer och redovisningsspecialister anser att 

årsredovisningarna har utvecklats sedan övergången år 2005. Detta innebär att vi använt oss av 

kvantitativ data, vilket innebär att insamlad data kan kvantifieras och vanligtvis sker detta genom 

enkätundersökningar20. 

Den kritik som riktas mot kvantitativ metod är att svaren i en enkätundersökning inte alltid är 

tillförlitliga eftersom de förutsätter att respondenten förstår den specifika innebörden i frågan21. 

För att undvika denna kritik har vi låtit vår handledare studera enkätens utformning i förväg, 

detta för få en mer objektiv bild av formuleringen på frågorna. 

 

2.2.2 Kvalitativ metod 

Vi har också valt att utföra vår studie utifrån en kvalitativ metod, vilket innebär att forskningen 

fokuseras på ord och inte siffror. Utgångspunkten i kvalitativ forskning är forskningsfrågorna, 

som sedan appliceras på lämpliga studieobjekt.22 Den kvalitativa forskningen har utgångspunkt i 

induktion, där den aktuella forskningen är utgångspunkt som sedan appliceras på befintlig teori23. 

Kritik mot kvalitativ metod utgörs framförallt av att den kan influeras av subjektiva bedömningar 

utifrån forskarens uppfattning av och relation till studieobjekten, vilket gör att studien blir svårare 

att replikera för andra forskare. Ytterligare kritik mot denna form av metod utgörs av att 

resultatet kan vara svårt att generalisera och applicera även på andra miljöer, eftersom studiens 

                                                 
19 Bryman & Bell (2005) 
20 Lundahl & Skärvad (1999) 
21 Bryman & Bell (2005) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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data utgörs endast av ett fåtal observationer24. Vi är medvetna om att detta gäller även för vår 

studie och att vårt resultat inte kan generaliseras i någon större utsträckning, eftersom de bygger 

på ett fåtal intervjuer. Däremot anser vi att den kvalitativa metoden givit oss mer flexibla och 

uttömmande svar, än vad den kvantitativa metoden kunnat göra. 

 

2.3 Intervjuer  

2.3.1 Intervjumetodik 

Vi har valt att som ett led i det kvalitativa metod valet att genomföra intervjuer med en mängd 

utvalda revisorer och redovisningsspecialister. Intervjuer kan konstrueras på olika sätt. Antingen 

kan de vara ostrukturerade, det vill säga ett samtal förs med respondenten utan en specifik 

intervjuguide utan att denne istället kan associera fritt kring ämnet som presenterats. Vidare kan 

en intervju också vara semi-strukturerad, vilket betyder att forskaren använder sig av en 

intervjuguide med frågor som är inriktade på särskilda teman, men där respondenten har 

möjlighet att fritt utforma svaren. 25  

Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjuteknik, där vi utgått ifrån en intervjuguide26 

men som efter hand anpassats en aning beroende på vilka svar som erhålls. Detta har givit oss 

öppna svar och möjligheten till följdfrågor. Intervjuerna valde vi att strukturera med 

förutbestämda frågor och med öppna svarsalternativ.  

Frågorna skickades per e-mail till respondenterna två-tre dagar innan intervjutillfället för att ge 

respondenten tid att läsa genom frågeformuläret och att dessa skulle få möjlighet att återkomma 

med eventuella oklarheter samt förbereda svar. Intervjuformuläret bestod av nitton frågor som 

sedan utökades eller reducerades beroende på respondenternas svar. Då vi har valt att utifrån 

revisorerna och redovisningsexperternas perspektiv undersöka den kvalitetsmässiga utvecklingen 

av IFRS-årsredovisningar, ansåg vi det naturligt att kontakta representanter inom denna 

profession för intervjuer.  

                                                 
24 Bryman & Bell (2005) 
25 Bryman & Bell (2005) 
26 Se bilaga 1 
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2.3.2 Respondenter 

För att uppnå syftet med vår uppsats, diskuteras den kvalitetsmässiga utvecklingen av svenska 

IFRS-årsredovisningar med personer som har stor erfarenhet och kompetens på området.  Dessa 

personer anser vi är revisorer både i rollen som granskare och konsult men även 

redovisningsspecialister, vilka samtliga kontinuerligt befattar sig med ingående arbete kring IFRS-

årsredovisningar. Genom vårt val av respondenter, kunde vi få reflektioner över den utveckling 

som skett på området, resonemang kring bidragande orsaker till denna samt en allmän diskussion 

kring övergången till IFRS och på årsredovisningarnas kvalitetsmässiga utveckling framöver. 

Intervjurespondenterna i vår studie består av totalt fem personer, verksamma inom olika företag.  

De fyra revisorerna representerade PriceWaterhouseCoopers, KPMG, BDO och SET. Den 

femte respondenten är redovisningsspecialist på Grant Thornton, med en gedigen erfarenhet av 

IFRS och kvalitetssäkring av IFRS-årsredovisningar. Samtliga respondenter har mångårig 

erfarenhet av IFRS och kunde ge noggranna svar tillsammans med tydliga beskrivningar av det vi 

efterfrågade under intervjuerna. Intervjuer med respondenterna på KPMG, PWC och Grant 

Thornton genomfördes på respektive respondents kontor i Malmö. Vi genomförde även två 

telefonintervjuer, en med en revisor på SET i Stockholm samt en revisor på BDO i Göteborg. 

Intervjuobjekten kommer att vara anonyma i uppsatsen, vilket innebär att vi har ersatt deras 

namn med fiktiva. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Enkät 

I uppsatsen har vi även använt oss av primärdata i form av en enkätundersökning. Enkäter är ett 

exempel på en insamlingsmetod där frågorna redan är fastställda och där man har tydligt angivna 

svarsalternativ. Enkätundersökningen är ett komplement till intervjuerna och genererar en större 

generaliserbarhet av uppsatsens resultat.27 Enkäterna bestod av totalt arton frågor, där sexton 

frågor hade förtryckta flervalssvar medan två hade öppna svar, detta för att kunna erhålla flexibla 

svar. Denna enkätundersökning utfördes på ett tidigt stadium i uppsatsens skede, eftersom vi ville 

ge respondenterna god tid att svara på frågorna. Dock innebar detta att ett flertal frågor kom att 

bli irrelevanta för uppsatsen, då vi senare under arbetets gång gjorde en syftesförskjutning. Detta 

                                                 
27 Bryman & Bell (2005) 
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innebär också att vissa frågor i intervjumallen inte heller används i empiri och analys eftersom de 

inte anses vara relevanta efter syftesförskjutningen.  

Vi valde att skicka enkäten per e-mail till de personer som vi kontaktat på revisionsbyråerna 

PWC, Grant Thornton, SET, Ernst & Young, Deloitte, KPMG och BDO i Sverige. Dessa 

personer har i sin tur både svarat på enkäten men också vidarebefordrat denna till kollegor med 

aktuell bakgrund och kompetens. Utifrån detta vet vi inte den exakta svarsfrekvensen av enkäten, 

men totalt erhöll vi 37 svar från revisorer och redovisningsspecialister. Målsättningen med 

enkäten var att se om denna kunde styrka de svar vi erhöll via intervjuerna. Då svaren från 

enkäten stämde väl överens med intervjusvaren kunde vi till viss del dra den slutsatsen att 

åsikterna var representativa för professionen.  

 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata innebär att redan insamlad och bearbetad data eller information och som därmed 

inte är sammanställt till den aktuella studien. Denna information brukar benämnas som litteratur, 

anteckningar med mera.28 Vi har använt oss av sekundärdata i uppsatsens teoriavsnitt, för att 

generera en grund till den fortsatta analysen. Den litteratur som vi har använt har vi funnit på 

Lunds Universitetsbibliotek. Vi har även sökt relevanta vetenskapliga artiklar i databasen ELIN29. 

Ytterligare artiklar som använts har hittats i databasen FAR Komplett eftersom vi också ville 

erhålla artiklar som är anpassade till den svenska utvecklingen inom IFRS. Nyckelord som vi 

använt när vi sökt relevant material är ”IFRS implement”, ”IFRS + revisorer” och ”IFRS + 

kvalitet”.  

 

2.5 Källkritik 

2.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att den empiri som används måste vara tillförlitlig och trovärdig. Detta 

betyder att undersökningen måste vara utförd på ett trovärdigt sätt som inte innebär uppenbara 

mätfel30. För vår studie omfattas utredningen av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ 

                                                 
28 Lundahl & Skärvad (1999) 
29 ELIN är en vetenskaplig databas som används på Lunds Universitet. 
30 Jacobsen (2002) 
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enkätundersökning. Vidare anses en studie vara reliabel i de fall då resultatet skulle bli detsamma 

om denna gjordes om på nytt, med samma angreppssätt men med ett annat urval. Då studiens 

respondenter representerar stora och inom sin bransch välrenommerade organisationer, antar vi 

att dessa personer är kvalificerade för studien. Ett annat urval med personer som innehar 

motsvarande positioner som de aktuella respondenterna i undersökningen, borde ge ett liknande 

resultat.  

Vi har under arbetets gång ämnat erhålla en god tillförlitlighet för studien och det har vi gjort 

genom att motivera och förklara de metoder som valts. Vi har bland annat valt att spela in 

samtliga intervjuer, detta gjordes för att undvika tolkningsfel vilket höjer reliabiliteten för den 

information som samlats in. Dessutom har minst två personer varit närvarande vid intervjuerna, 

vilket gör tolkningen av dessa kan anses vara mer samstämmig31. De sekundärkällor som vi 

använt består av litteratur från välkända forskare och författare, vilket vi anser bidrar till en högre 

trovärdighet. Dessutom har artiklarna laddats hem från Lunds Universitets databas, något som vi 

anser vara en tillförlitlig källa.  

 

2.5.2 Validitet  

Validitet innebär att studien faktiskt mäter det avses att mätas32. Dessutom skall det som mäts 

uppfattas som relevant och vara generaliserbart33. Vi har under studiens gång beaktat denna 

validitetsaspekt genom att väga relevansen av den informationen som har samlats in och ställt det 

i förhållande till uppsatsens syfte och det vi avser att undersöka. För att skapa av validitet har vi 

därför genomgående försökt följa en röd tråd i uppsatsen och således även gjort kontinuerliga 

återkopplingar till syftet med undersökningen.  

Validitet har också skapats genom att vi har låtit vår handledare, samt ett flertal studenter, granska 

och diskutera enkäten innan den skickades ut till respondenterna. Dessutom förbereddes samtliga 

intervjurespondenter innan intervjutillfället genom att vi per e-mail skickade de frågor som vi ville 

ha besvarade. På så sätt ökade möjligheterna att generera svar som var högst relevanta för vår 

undersökning. Dock finns det vid personliga intervjuer alltid en risk för att en så kallad 

intervjuareeffekt skall uppstå och därmed påverka resultatets trovärdighet. Denna risk ökar 

                                                 
31 Bryman & Bell (2005) 
32 Bell (2000) 
33 Jacobsen (2002) 
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dessutom vid besöksintervjuer, där respondenten kan både se och höra intervjuaren.34 Vi har varit 

medvetna om detta under intervjutillfällena och därför försökt vara neutrala under intervjun samt 

undvika att ställa ledande frågor till respondenten.  

Validiteten i det resultat som enkätundersökningen genererade kan anses innehålla en högre grad 

av generaliserbarhet än den information som de kvalitativa intervjuerna innebär. Detta eftersom 

enkätundersökningen bygger på en större mängd data, medan intervjuerna är svårare att 

generalisera utifrån då de bygger på endast ett fåtal respondenters svar.35 

 

                                                 
34 Jacobsen (2002) 
35 Bryman & Bell (2005) 
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3. EMPIRI 
I detta avsnitt introducerar vi den empiriska data som samlats in, vilket innebär en presentation av 

respondenternas svar från genomförda intervjuer och enkätundersökning. I syftet att förtydliga för läsaren redogör vi 

för enkätundersökningens svar i form av stapeldiagram. Detta empiriavsnitt kommer senare att ligga till grund för 

studiens analys.  

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Respondenter 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för de intervjuer som vi har genomfört med revisorer och 

redovisningsspecialister. Vi genomförde totalt fem intervjuer med representanter från några av 

Sveriges största revisionsfirmor, totalt fyra samtal med revisorer och en med 

redovisningsspecialist. Respondenterna bestod enligt nedanstående av:  

Johan - auktoriserad revisor på SET 

Niklas - auktoriserad revisor på PWC 

Göran - auktoriserad revisor på BDO 

Katarina –auktoriserad revisor och partner på KPMG 

Sofia – redovisningsspecialist på Grant Thornton 

 

3.1.2 Revisorers och redovisningsspecialisters inställning till IFRS 

När övergången till IFRS för de svenska börsnoterade bolagen fastställdes år 2005, innebar detta 

en oundviklig förändring av berörda revisorer och redovisningsspecialisters uppdrag och 

kompetenskrav eftersom ett nytt regelverk skulle läras in. Revisorer och redovisningsspecialister 

ger genom intervjuerna ett samlat positiv inställning till förändringen och den globala 

harmoniseringen av redovisningen som IFRS innebar, en ståndpunkt som de tror är gemensam 

även för största delen av branschen.  

Göran från BDO säger att han hade en positiv grundinställning till harmoniseringen av 

redovisningen, detta med anledning av att IFRS utgår från en gemensam värderingsmodell vilket 

genererar en förenklad kapitalmarknad. Huvudsakligen berodde denna förenkling på att en 
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harmonisering underlättar jämförelsen mellan europeiska bolag vilket också effektiviserar 

kapitalmarknaden.36 Även Johan från SET säger sig haft en positiv grundinställning till ett 

gemensamt regelverk för alla börsnoterade bolag. Dock menar han att regelverket visade sig vara 

väldigt komplext, något han anser försvårade framförallt för bolagen som skulle implementera 

IFRS i sin redovisning.37 Niklas från PWC, som också hade en positiv inställning till IFRS, anser 

liksom Johan att övergången till IFRS i bolagen blev svår med anledning av det oerhört komplexa 

regelverket. Dessutom beskriver Niklas hur revisorerna till en början hade en hög ambitionsnivå 

med tillämpningen av IFRS, men att denna sedan till viss del kom att förändras eftersom 

företagen inte kunde tillämpa regelverket i samma utsträckning som revisorerna förväntade sig.38  

 

3.1.3 Övergången till IFRS-årsredovisning 

3.1.3.1 Årsredovisningarnas kvalitet år 2005 

Respondenterna anser det vara svårt att göra en exakt bedömning av hur kvaliteten var i de första 

årsredovisningarna år 2005. Framförallt upplevde respondenterna att företagen hade svårt att 

tillämpa de omfattande notupplysningarna som utgjorde en stor del i det nya regelverket. Detta 

resulterade i att en del information saknades i bolagens årsredovisningar och att revisorerna var 

tvungna att, i detta fall som konsulter, vägleda bolagen genom rapporteringsarbetet. Sofia var 

mycket delaktig i ett flertal bolagsövergångar till IFRS och medger att det fanns brister i kvaliteten 

i årsredovisningarna, men att detta faktum var allmänt accepterat med tanke på IFRS 

komplexitet. Hon menar vidare att även börsen såg dessa brister som acceptabla, då processer av 

denna dignitet anses kräva ett ”trial year” där bolagen får en chans att anpassa sig. Sofia beskriver 

även hur vissa bolag globalt genomförde interna utbildningsinsatser för att förmedla kunskap om 

hur IFRS skulle tillämpas. I vissa företag var dock övergången till IFRS betydligt trögare, något 

Sofia påpekar som orsak till en större tidspress och arbetsbörda för dessa företag i slutfasen av 

övergången.39  

Många bolag som övergick till IFRS hade enligt Katarina övat på att redovisa enligt regelverket, 

men trots denna praktiska tillämpning saknades det tillräcklig kunskap och erfarenhet för att 

upprätta en kvalitativ årsredovisning. Dessutom menar Katarina att bolagen lade ned olika 

mycket tid och resurser på att förbereda sig inför övergången, där vissa företag ”var ettor” medan 

                                                 
36 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
37 Johan, telefonintervju 2010-04-28 
38 Niklas, intervju 2010-05-03 
39 Sofia, intervju 2010-05-04 
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andra ”var tior”. Detta innebar många gånger att kompromisser fick göras med företagen om 

vilken information som skulle tas med de första årsredovisningarna. Många utav företagen 

använde sig också av konsulter för att implementera regelverket och kunna upprätta 

årsredovisningar, vilket Katarina anser till viss del ledde till att vissa företag inte lärde sig 

regelverket. I förhållande till detta menar Katarina att de bolag som valde att tillsammans med 

konsulten implementera IFRS också lyckades bra övergångsfasen och att även i fortsättningen 

tillämpa och upprätta IFRS-årsredovisningar. I andra fall menar Katarina att hennes roll i 

företagen inte bara utgjordes som granskare utan också att hon fick agera rådgivare i vissa frågor 

kring tillämpningen av IFRS.40 Johan anser att en kvalitetsbrist i de första årsredovisningarna var 

att företagen utformade dessa efter generella mallar. Dessa var inte anpassade till respektive 

bolags unika verksamhet och inte alltid till aktuell bransch.41 Niklas anser att framförallt 

årsredovisningarnas upplysningskrav var svåra att tillämpa för bolagen vilket gjorde att Niklas fick 

”knuffa” företagen till att redovisa dessa. Många gånger blev det svårt för bolagen att tillämpa alla 

upplysningskrav och vissa kompromisser fick göras mellan Niklas och företaget om vilka utav 

dem som skulle tillämpas.42 

 

3.1.3.2 Den kvalitetsmässiga utvecklingen av årsredovisningarna sedan år 2005 

Majoriteten av respondenterna anser att kvaliteten på årsredovisningarna har förbättrats väsentligt 

sedan övergången år 2005. Niklas anser att kvaliteten på årsredovisningarna generellt har 

förbättrats men att det kan variera mellan olika bolag då vissa bolag har bristfälliga resurser i att 

upprätta kvalitativa årsredovisningar. Niklas anser att en aspekt på den kvalitetsmässiga skillnaden 

är att framförallt mindre bolag har svårt att tillämpa upplysningskraven.43 Johan anser också att 

kvaliteten har blivit bättre men att det fortfarande finns förbättringar som behöver göras för att 

uppnå fullgod kvalitet.44 Även Katarina och Sofia anser att årsredovisningarna har blivit mer 

kvalitativa sedan år 2005. Sofia beskriver att en av hennes arbetsuppgifter är att kvalitetsgranska 

företagets årsredovisning, vilket innebär att hon kontrollerar att kraven som IFRS ställer uppfylls 

i årsredovisningen. Göran anser också att kvaliteten blivit bättre, vilket han anser beror på att 

företagen bättre kan tillämpa regelverket. Däremot anser Göran att regelverket utvecklats till att 

bli för komplext vilket har gjort att kostnaden för regelverket har överstigit nyttan. Framförallt är 

                                                 
40 Katarina, intervju 2010-04-29 
41 Johan, telefonintervju 2010-04-28 
42 Niklas, intervju 2010-05-03 
43 Ibid. 
44 Johan, telefonintervju 2010-04-28 
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det årsredovisningens notupplysning som utgör en enligt Göran för stor del av bolagens 

årsredovisning vilket har genererat höga informationskostnader gentemot erhållen nytta.45 

 

3.1.3.3 Utbildningsinsatser och ökad erfarenhet för redovisningsspecialister och företag 

Sedan införandet av IFRS har revisorer och redovisningsspecialister genomgått årliga utbildningar 

samt erhållit femårs praktisk erfarenhet av IFRS. Då branschens har genererat ökade erfarenheter 

inom IFRS har också kurserna och utbildningarna inom regelverket förbättrats. Ytterligare en 

utveckling som skett är att IFRS har börjat tillämpas mer globalt vilket också är ett kvitto på dess 

framgång. Detta har också resulterat i en ökad internationell harmonisering.46  

Sofia menar att de flesta revisorer var osäkra på hur IFRS skulle tillämpas i bolagen under de 

första åren, framförallt var det problematiska situationer som inte kunde hanteras. Problemen 

löstes genom att vidarebefordras till varje enskild revisionsbyrås klusterorganisation i London för 

ett expertutlåtande. Dessa utlåtanden har sedermera utvecklat en praxis gällande tolkningar av 

IFRS vilket för revisorerna har genererat en bättre effektivitet i tillämpningen av IFRS och 

slutligen minskat kostnaderna för företagen. Denna utveckling av praxis har även bidragit till en 

större säkerhet hos både företagen och revisorer och redovisningsspecialister i problemsituationer 

då det finns tydligare tolkningar av regelverket.47 

Johan anser att utvecklingen de senaste fem åren har varit positiv eftersom både revisorer och 

redovisningsspecialister och företag har blivit mycket kunnigare på regelverket. Detta har 

uppnåtts delvis genom kontinuerlig utbildning, men framförallt är det praktisk erfarenhet av IFRS 

som gjort att företagen och revisorerna kan tolka IFRS på ett bättre sätt och därmed generera 

högre kvalitet i årsredovisningarna.48 Katarina anser också att utbildningarna är en viktig del i 

kunskapsutvecklingen av IFRS men att praktisk erfarenhet har genererat mest kunnande i 

tillämpningen av regelverket, vilket är gällande både för redovisningsspecialister som för bolag. 

Däremot anser Katarina att det fortfarande saknas en del kompetens i bolagen hur IFRS skall 

tillämpas. Detta beror till stor del på att företagen saknar en vilja att faktiskt tillämpa IFRS på ett 

korrekt sätt, vilket har inneburit att Katarina yrkesroll utökats till att också vara utbildare i 

bolagen som hon granskar.49 Sofia har en annan åsikt och anser istället att företagen har blivit 

                                                 
45 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
46 Sofia, intervju 2010-05-04 
47 Ibid. 
48 Johan, telefonintervju 2010-04-28 
49 Katarina, intervju 2010-04-29 
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väldigt duktiga på att tillämpa IFRS och tycker att det är en stor anledning till att 

årsredovisningarna har bättre kvalitet idag. Sofia framhåller också utbildning som en viktig aspekt 

till denna utveckling men säger att erfarenhet är den kanske viktigaste anledningen till att 

kvaliteten på årsredovisningarna blivit bättre.50 Göran uppfattar att företagen genom erfarenheter 

av IFRS blivit bättre på att tillämpa IFRS och därav upprätta årsredovisningar. Vidare anser 

Göran att företagen kontinuerligt måste satsa på att utbilda personalen för att i fortsättningen 

kunna upprätta kvalitativa årsredovisningar.51  

 

3.1.3.4 Företagens anpassning till IFRS-årsredovisning 

Katarina anser att det fortfarande finns problemområden i tillämpningen av IFRS. Framförallt 

anser Katarina att kvaliteten på årsredovisningar påverkas av företagens vilja att tillämpa IFRS. 

Detta gäller både i företagets vilja att lära sig regelverket såväl som att korrekt tillämpa 

regelverket. Katarina menar att detta betyder att en hennes arbete också innebär att ”pusha” 

bolagen att korrekt tillämpa IFRS för att generera årsredovisningar av högre kvalitet. Katarina 

menar att många företag tror att det finns ett ”IFRS light” där de kan undvika att redovisa 

exempelvis finansiella risker och bonusprogram. Detta innebär att Katarina får övertala företagen 

i att korrekt tillämpa hela regelverket. Detta har inneburit att många företag har valt att lägga om 

sin affärsmodell. Företagens ovilja att tillämpa olika delar i regelverket skapar också konflikter 

och kompromisser mellan Katarina och bolaget.52 Niklas upplever också att han måste ”knuffa” 

på företagen för att de ska tillämpa alla delar i årsredovisningen. Framförallt är det komplexa 

delar såsom upplysningskrav som han anser kräver extra mycket arbete gentemot företagen. 

Niklas menar också att företagen måste vilja tillämpa alla delar i IFRS för att årsredovisningarna 

skall bli kvalitativ.53 Göran belyser kostnaden för bolagen att generera ett ökat 

informationsinnehåll har överstigit nyttan, vilket är negativt. Detta anser Göran också generera en 

mindre kvalitativ årsredovisning.54  

 

                                                 
50 Sofia, intervju 2010-05-04 
51 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
52 Katarina, intervju 2010-04-29 
53 Niklas, intervju 2010-05-03 
54 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
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3.1.3.5 Mindre användning av mallar och mer företagsanpassade årsredovisningar  

År 2005 var IFRS, för många företag, ett nytt regelverk där det saknades kunskap hur man skulle 

upprätta IFRS-årsredovisningar. Detta innebar att det fanns generella mallar som företagen kunde 

följa när de skulle upprätta årsredovisningar, för att underlätta det komplexa regelverket.  

Mallarna blev dock kritiserade för att vara alldeles för generella och inte vara anpassade till det 

specifika företagets verksamhet. I uppsatsens fortsatta disposition kommer vi att diskutera 

huruvida de generella mallarna har börjat frångås och om årsredovisningarnas blivit mer 

företagsanpassade.  

Katarina anser att årsredovisningarna har börjat bli mer företagsanpassade, vilket tyder på en 

ökad kunskap om hur IFRS skall tillämpas.55 Sofia delar denna uppfattning och menar att en 

företagsanpassad årsredovisning tyder på att företagen har blivit säkrare på regelverket och litar 

på sin kompetens i större utsträckning.56 Niklas anser sig inte ha uppfattat någon skillnad i om 

årsredovisningarna skulle ha blivit mer företagsanpassade.57 Göran kan inte heller uppfatta en 

specifik skillnad om årsredovisningarna blivit mer företagsanpassade idag gentemot år 2005 utan 

anser att mallarna fortfarande förekommer i stor utsträckning.58 Johan menar däremot att han har 

sett en utveckling och att företagen har blivit bättre på att utveckla årsredovisningen efter 

företagens specifika verksamhet, vilket han anser vara ett tecken på kvalitetsförbättringar av 

årsredovisningar.59   

3.1.3.6 De årliga uppdateringarna av IFRS 

Varje år uppdateras IFRS med nya bestämmelser och tolkningar. Dessa uppdateringar mottas 

med blandade känslor av respondenterna. Uppfattningen av på vilket sätt uppdateringarna utgör 

någon nytta eller ej för årsredovisningen, skiljer sig mellan respondenterna. Niklas anser att 

uppdateringarna var mest krävande de första åren då IFRS tillämpades, medan företagen idag vet 

vilka krav som revisorerna ställer på dem gällande tillämpningen av IFRS, vilket gör 

uppdateringarna relativt oproblematiska att genomföra i bolagen. De flesta förändringar som 

tillkommer idag är uppdateringar av noter vilket Niklas inte anser påverka hans arbete eller 

företagens redovisning utan snarare underlättar för bolagens tillämpning av regelverket. Däremot 

består Niklas arbete till stor del av att informera företagen om uppdateringarna och hur dessa 

skall implementeras.60 Johan anser inte att uppdateringarna har försvårat varken för revisorerna 

                                                 
55 Katarina, intervju 2010-04-29 
56 Sofia, intervju 2010-05-04 
57 Niklas, intervju 2010-05-03 
58 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
59 Johan, telefonintervju 2010-04-28 
60 Niklas, intervju 2010-05-03 
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eller för bolagen. Istället menar han att uppdateringarna har underlättat tillämpningen av IFRS 

eftersom dessa uppdateringar tydliggör regelverket och därmed tolkningen av detta.  

Katarina anser däremot att uppdateringarna till viss del komplicerar hennes yrkesroll då hon 

många gånger måste informera klienterna om uppdateringarna och hur dessa skall tillämpas.  

Katarina ser detta som tidsödande eftersom hon framförallt måste förklara för bolagen varför de 

måste tillämpa uppdateringarna. På så vis menar hon att uppdateringarna många gånger skapar 

konflikter mellan revisorn och företaget. Katarina menar att den bästa lösningen är att fokusera 

på de väsentliga uppdateringarna för det specifika företaget och successivt tillämpa de övriga.61 

Redovisningsspecialisten Sofia anser precis som Katarina att uppdateringarna försvårar för 

revisorer och redovisningsspecialister eftersom uppdateringarna komplicerar bolagens 

redovisning och upprättande av årsredovisningar.  Vissa uppdateringar anser Sofia sakna en 

verklighetsförankring vilket gör dem svåra att motivera för bolagen. Uppdateringarna innebär 

ytterligare svårigheter eftersom företagen måste hålla sig a jour med dessa samtidigt som de måste 

tillämpas korrekt eftersom IFRS är ett hårt reglerat regelverk av vad som skall inkluderas i 

årsredovisningarna.62  

Göran är mycket negativ inställd till uppdateringarna och menar att dessa är mycket krävande och 

kostsamma, framförallt för bolagen, där Göran menar att kostnaden för att tillämpa 

uppdateringarna överstiger nyttan. Göran menar att uppdateringarna är alldeles för frekventa 

vilket gör att många företag inte lär sig grundreglementet.  Istället vill Göran att uppdateringarna 

upphör eller minskar och att fokusering läggs på att förbättra branschspecifika standarder och 

uppdateringar istället för att uppdateringarna skall omfatta alla företag.63 

 

3.1.4 Framtida kvalitetsmässig utveckling av IFRS-årsredovisningarna 

Åsikterna om utvecklingen av IFRS-årsredovisningar skiljer sig mellan redovisningsspecialisterna. 

Niklas anser att han inte kan redogöra för någon specifik utveckling på området i framtiden men 

menar att regelverket kontinuerligt förbättras och att det kan tänkas göra det även framöver64. 

Sofia tror framförallt att uppdateringarna kommer att bli färre efter att regelverket blir mer 

komplett. Om uppdateringarna avtar anser Sofia att det kommer att generera en positiv effekt för 

kvaliteten på årsredovisningarna, eftersom det kommer att innebära mindre information för 

                                                 
61 Katarina, intervju 2010-04-29 
62 Sofia, intervju 2010-05-04 
63 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
64 Niklas, intervju 2010-05-03 
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revisorer och redovisningsspecialister samt företag att lära in.65 Johan tror däremot att 

uppdateringarna kommer att fortsätta även i framtiden men är inte orolig att mängden 

uppdateringar kommer att påverka kvalitetsutvecklingen.66 Göran tror att regelverket kommer att 

uppdateras i samma takt även i framtiden, eftersom regelverket förändras efter olika globala 

händelser, exempelvis finanskrisen. Göran anser att uppdateringarna måste minska i antal för att 

bolagen skall kunna generera kvalitativa årsredovisningar i framtiden.67 

                                                 
65 Sofia, intervju 2010-05-04 
66 Johan, telefonintervju 2010-04-28 
67 Göran, telefonintervju 2010-05-05 
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Tabell 1: Översiktlig sammanställning av intervjusvar 68 

 Katarina Niklas Göran Johan Sofia 

Typ av 
utbildning 
inom IFRS 
 

Internutbildning, 
kontinuerlig årlig 
utbildning 
 

Internutbildning, 
kontinuerlig årlig 
utbildning 
 

Internutbildning, 
kontinuerlig årlig 
utbildning 
 

Internutbildning, 
kontinuerlig årlig 
utbildning 
 

Internutbildning, 
kontinuerlig årlig 
utbildning 
 

Inställning till 
IFRS år 2005 
 

Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 

Uppfattad 
kvalitet på 
årsredovisning 
år 2005 
 

Bristfällig Bristfällig Bristfällig Bristfällig Bristfällig 

Orsaker 
 

Saknades 
kunskap och 
erfarenhet 

Komplexa 
upplysningskrav 

Ingen 
uppfattning 

Årsredovisning-
arna upprättas 
enligt mallar 

Vissa företag var 
dåligt förberedda 
inför övergången 
till IFRS 

Kvalitets-
utveckling  
 

Förbättrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 

Orsaker 
 

Ökad praktisk 
erfarenhet av 
tillämpningen av 
IFRS 

Har knuffat 
företagen att 
tillämpa 
regelverket 
 

Företagen kan 
tillämpa 
regelverket 
bättre idag 
 

Ökad praktisk 
erfarenhet av 
IFRS, mallarna 
har frångåtts 
 

Ökad erfarenhet 
av IFRS 
 

Fortsatta 
problem-
områden 
 

Saknas 
fortfarande en 
vilja i företagen 
 

Komplexa 
upplysningskrav 
 

Upplysnings-
kraven har en 
högre kostnad 
än nyttan som 
de skal generera 

Ingen 
uppfattning 

Uppdateringarna 
som saknar 
verklighetsför-
ankring 
 

Inställning till 
uppdatering-
arna 
 

Försvårar 
arbetet, måste 
motivera för 
bolagen 
 

Relativt små och 
oproblematiska 
uppdateringar 
 

Uppdatering-
arna försvårar 
för framförallt 
bolagen 
 

Uppdateringar-
na förtydligar 
regelverket 
 

Uppdatering-
arna saknar 
verklighetsför-
ankring 
 

Inställning till 
mallar 
 

Förekommer i 
mindre grad idag 
 

Ingen 
uppfattning 
 

Anser att 
mallarna 
fortfarande 
förekommer 
 

Tycker att 
mallarna börjat 
frångås 
 

Mallarna har 
börjat frångås, 
tyder på en ökad 
förståelse av 
IFRS 
 

Framtiden 
 

Ingen 
uppfattning 
 

Kontinuerlig 
förbättring av 
IFRS 
 

Tror att 
uppdateringarna 
kommer att öka 
i framtiden 
 

Tror att 
uppdateringarna 
kommer att 
fortlöpa 
 

Uppdateringarna   
blir färre i och 
med att 
regelverket blir 
komplett 
 

                                                 
68 Egen konstruktion 
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 3.2 Enkäter 

3.2.1 Svar 

Här nedan presenteras resultatet av enkäterna som vi skickade per e-mail till revisorer och 

redovisningsspecialister. Svaren på frågorna kommer att presenteras i diagramform och kommer 

sedan att behandlas närmare i analysen.  

Revisionsbolag Antal 

Ernst & Young 15 

KPMG 7 

BDO 6 

PWC 4 

SET 3 

Deloitte 1 

Grant Thornton 1 

Totalt 37 

 

1. Vilken betydelse hade internutbildning inom Er utbildning inom IFRS? 

0%
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45%

Inget svar 1 - Ingen 2 - Begränsad 3 - Betydande 4 - Mycket

betydande

 

Syftet med frågan är att undersöka vilken betydelse internutbildning hade för revisorer och 

redovisningsspecialister vid inlärningen av IFRS.  
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2. Hur många IFRS-årsredovisningar har Ni som specialist upprättat eller granskat? 
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Syftet med frågan är att vi vill utreda hur stor erfarenhet som revisorer och redovisningsspecialister har i 

att granska eller upprätta årsredovisningar. Frågan ställs för att vi skall kunna göra några slutsatser 

huruvida revisorer och redovisningsspecialister kompetens kan ha påverkat kvaliteten på 

årsredovisningarna.  

 

3. Anser Ni att ert kunnande om upprättande eller granskade av IFRS-årsredovisningar har 

förbättrats väsentligt sedan 2005? 
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1 -Nej 2 - Viss förbättring 3 - Förbättring 4 - Väsentlig

förbättring

 

Med denna fråga vill vi utreda om revisorer och redovisningsspecialister själva anser att deras kompetens 

inom regelverket har förbättrats sedan år 2005. Det anser vi vara relevant för att undersöka om deras 

kompetensökning kan vara en anledning till årsredovisningarnas kvalitativa utveckling.  
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4. I förhållande till den första IFRS-årsredovisningen som Ni upprättade eller granskade, 

hur skulle du bedöma kvalitén på de du upprättar idag? 
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Inget svar 1 - Sämre 2 -

Likvärdigt

3 - Bättre 4 - Mycket

bättre

5 -

Avsevärt

mycket

bättre

 

Syftet med frågan är att undersöka om revisorer och redovisningsspecialister anser att årsredovisningarnas 

kvalitet har förbättrats sedan år 2005.  

5. Anser Ni att upprättandet eller granskningen av IFRS-årsredovisningar har blivit mer 

individuellt företagsanpassad idag, jämfört med tidigare? 
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40%
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anpassad

3 - Mycket

anpassad

4 - Fullständigt
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Företagen upprättade år 2005 IFRS-årsredovisningar genom att tillämpa mallar. Dessa mallar var inte 

individuellt företagsanpassat utan generellt utformade utifrån hur årsredovisningar skulle upprättas enligt 

IFRS. Med denna fråga vill vi utreda huruvida dessa mallar fortfarande förekommer i lika stor 

utsträckning som år 2005. 
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6. Anser Ni att en företagsanpassad utformning av IFRS-årsredovisning bidrar till en bättre 

kvalitet på dessa? 
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3 - Mycket höjd kvalitet

 

Frågan syftar till föregående fråga och om en företagsanpassad årsredovisning kan anses bidra till en 

bättre kvalitet än om den är generellt utformad. Tanken är att vi vill undersöka huruvida det blir någon 

skillnad i årsredovisningarnas kvalitet om dessa anpassas utefter det specifika företaget.  
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4. REFERENSRAM 
Vi redogör i detta kapitel för den referensram som uppsatsen grundas på. Referensramen omfattar de begrepp och 

teorier som läsaren fordras ha insikt i för en fortsatt förståelse för resonemangen i uppsatsens analys, samt tidigare 

studier som vi anser har relevans för uppsatsens analys. 

4.1 Disposition 

Vi har valt att dela in referensramen i tre avsnitt; tidigare forskning, centrala begrepp samt 

organisationsteori. Det första avsnittet kommer att beskriva tidigare utredningar som vi anser 

vara av relevans för vår kommande analys. Vidare kommer den andra delen att förklara begrepp 

så som IASB och IFRS, årsredovisningar, revisorns arbetsuppgifter samt begreppet kvalitet. Det 

slutliga avsnittet kommer att behandla den organisationsteori som vi anser vara relevant för att i 

analysen förklara organisatorisk inlärning i förhållande till implementeringen av IFRS-

årsredovisning.  

 

4.2 Tidigare studier 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare studier som vi anser vara av relevans för vårt 

studerade ämnesområde. Studierna presenterar problemområden som uppmärksammats i 

samband med övergången till IFRS i Europa.  

 

4.2.1 IFRS implementation in listed companies – Identification of factors leading to 
inconsistent application  

Denna studie från år 2008 redogör för de faktorer som bidrog till företagens varierande 

tillämpning av IFRS vid övergången år 2005. Författarna som har gedigna erfarenheter av IFRS-

arbete i framförallt Sverige, både som revisor och specialist, presenterar både de orsaker som 

fanns dokumenterad i tidigare ekonomisk litteratur men framförallt de faktorer som uppkommit 

genom den studie de utfört. De iakttagelser som vi fann särskilt intressanta för vår analys är 

hänförliga till företagens inställning och attityd till övergången av IFRS. Studiens resultat visar att 

företagen tenderade vara motvilliga till den förändring som implementeringsprocessen innebar, 
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att de saknade tillräcklig kompetens för en fullständig tillämpning  av regelverket samt att de hade 

underskattat omfattningen av de resurser som krävdes vid övergången till IFRS. Dessutom visar 

studien på att företagen vid denna tidpunkt även av andra anledningar inte tillämpade regelverket 

fullt ut, däribland på grund av att de inte var villiga att betala för kostnaderna som övergången 

innebar.69 

 

4.2.2 Implementing IFRS from the perspective of EU publicly traded companies 

Denna studie från år 2006 utreder implementeringsprocessen av IFRS i europeiska börsnoterade 

företag. Studien utfördes utifrån en enkätstudie, i vilken 112 företag som implementerade IFRS år 

2005 deltog i studien. Resultaten visar att bolagen upplevde IFRS som oerhört komplext, 

kostsamt och betungande, faktorer som de ansåg försvåra övergången till det nya regelverket. 

Studien visar också att både revisorer och företag hade en bristande kunskap om hur IFRS skulle 

tillämpas i bolagen. Dessutom visade studien att behovet av ett uppdaterat IT-system var 

ytterligare en försvårande faktor för implementeringen av IFRS. Dessa faktorer anser vi vara 

relevanta för att utreda syftet med vår uppsats och kommer därför att användas i analysen.70  

 

4.2.3 International Accounting Regulation and IFRS Implementation in Europe and 
beyond experiences with first time adoption in Europe 

Denna artikel är en sammanfattning från en kongress år 2006 som behandlade IFRS 

implementeringen. Hoogendoorn arbetar på Ernst & Young har varit närvarande vid flera 

implementeringsprocesser av IFRS i olika bolag. Vid kongressen blev Hoogendoorn ombedd att 

dela med sig av sina personliga erfarenheter av implementeringen av IFRS. Han belyste 

framförallt tio olika punkter som han ansåg generera stora problem för bolagen. Vi ansåg inte att 

samtliga punkter var relevanta för syftet med vår uppsats utan vi valde att enbart diskutera några 

av dessa. Hoogendoorn belyste IFRS komplexitet som en försvårande del av IFRS, han menade 

framförallt att företagen underskattade komplexiteten och arbetet som IFRS krävde. Denna 

komplexitet resulterade i att revisorerna blev alldeles för involverade i företagen och riskerade att 

förlora deras opartiska roll vid en granskning av bolaget. Dessutom ansåg Hoogendoorn att IFRS 

var komplext även för revisorer och andra specialister inom området.71 

                                                 
69 Marton et al (2008) 
70 Jermakowicz et al (2006) 
71 Hoogendoorn (2006) 
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4.3 Centrala begrepp 

4.3.1 International Accounting Standard Boards 

IASB grundades ur International Accounting Standards Committee (IASC) år 2001. IASC var en 

normgivande organisation som grundades år 1973 och organisationen bestod av enbart revisorer. 

Syftet med organisationen var att förbättra och harmonisera redovisningssystemet mellan olika 

länder. Detta gjordes genom att ge ut redovisningsrekommendationer, benämnda International 

Accounting Standards (IAS).72 Till en början var det få länder som tillämpade IAS-regelverket 

men blev mer legitimerad när ett samarbete med börsens samarbetsorgan, IOSCO inleddes73. Då 

fler länder började tillämpa IAS regelverket blev också kraven på IASC högre och därför 

genomfördes en omorganisering år 2001 vilket ledde till att IASB bildades. IASB har sitt säte i 

London och har femton heltidsanställda representanter från näringslivet som ansvarar för 

utformningen av IFRS, vilket gör kvaliteten ökar på standarderna. Upprättandet av nya 

standarder sker med samarbete av olika intressenter i samhället, såsom investerare, lagstiftare och 

internationella redovisningsexperter.74 Organisationen arbetar i öppenhet och extern 

kommunikation är viktig för att standarderna skall vara väl fungerande75. 

 

4.3.2 International Financial Reporting Standards 

International Financial Reporting Standards (IFRS) är internationella standarder som ges ut av 

IASB sedan år 2001. Dessförinnan gavs standarderna ut av IASC och kallades för IAS.76 Alla 

redovisningsrekommendationer som tillkom efter bildande av IASB och precis som de IAS-

standarder som omarbetas benämns IFRS77. Tillkomsten av nya IFRS-standarder sker i en 

komplex procedur som involverar experter inom redovisning och revision. Processen innefattar 

flertalet olika steg, med början i att identifiera problem som uppstått och hur dessa kan lösas och 

sedan pågår en lång process av konsultationer med intressenter, innan IFRS standarder kan 

offentliggöras.78 Tolkningar till IFRS ges ut av en organisation som också är kopplad till IASB, 
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International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).  IFRIC består av en 

kommitté av tolv personer som skall ge ut tolkningar till IFRS/IAS.79 Dessa uttalanden har 

samma betydelse som IFRS och måste därför följas av företagen80. IFRS standarderna har blivit 

internationellt erkända och tillämpas totalt av cirka 100 länder runt om i världen81. 

 

Figur 1.IASBs process för framtagning av nya standarder 82 

 

4.3.3 Årsredovisningslag (1995:1554) 

Enligt ÅRL måste noterade aktiebolag varje år upprätta och offentliggöra en årsredovisning. 

Årsredovisningen skall bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter samt en 

förvaltningsberättelse. Vidare gäller följande regler kring redovisningens överskådlighet, god 

redovisningssed samt hur man skall visa en rättvisande bild av verksamheten. 

Överskådlighet och god redovisningssed 

2kap 2 § ”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.” 

Rättvisande bild 

2kap 3 § st 1 ” Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det 

lämnas tilläggsupplysningar.” 
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4.3.4 Balansräkningen och resultaträkning 

I balansräkningen sammanställs företagets tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital83. 

Tillgångarna är det samlade värdet av det som bolaget äger exempelvis fastigheter och patent. 

Den motsatta sidan det vill säga skulder och eget kapital visar företagets skulder samt det 

sammanställda egna kapitalet. Denna uppställning gör att tillgångarna blir exakt lika stora som det 

egna kapital och skulderna tillsammans.84 Genom att analysera balansräkningen kan intressenter 

ta fram olika nyckeltal som beskriver hur väl företaget fungerar och hur företagets förmåga 

kommer att utvecklas i framtiden. Företagets likviditet kan analyseras utifrån balansräkningens 

resultat vilket indikerar på aktuell betalningsförmåga.85 Soliditet är ett annat mått som indikerar 

hur stor del av företagets tillgångar som är belånade kontra finansierat med egna kapital. 

Ytterligare exempel på nyckeltal som kan utläsas från balansräkningen är räntabilitet på eget 

kapital och tillgångarnas omsättningshastighet.86 

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under ett räkenskapsår. Till skillnad från 

balansräkningen nollställs resultaträkningen vid varje nytt räkenskapsår. Informationen i 

resultaträkningen kan vara värdefull vid en värdering inför ett framtida förvärv eller vid beräkning 

av företagets årliga skatt.87  

 

4.3.5 Förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och noter 

En årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse där styrelsen beskriver vad som har hänt i 

bolaget under det gånga året. En viktig del i förvaltningsberättelsen är när styrelsen berättar hur 

de kommer att disponera företagets resultat. Sammanfattningsvis skall förvaltningsberättelsen 

sammanfatta i ord skall vad som presenterats i siffror i rapportens balans och resultaträkning.88 

En årsredovisning skall också innefatta en kassaflödesanalys som visar alla monetära flöden i 

företaget under det gångna räkenskapsåret. I detta fall tas ingen hänsyn till bokförda tillgångar, 

skulder intäkter eller kostnader utan endast flödet av pengar in och ut i företaget. 

Kassaflödesanalysen delas in i tre delar; den löpande verksamheten, investeringsverksamheten 
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samt den finansiella verksamheten. Kassaflödesanalysen är viktig att redovisa eftersom den visar 

bolagets likviditet för intressenterna.89  

Årsredovisningarna skall också innehålla noter vilket kan beskrivas som tilläggsuppgifter som 

underlättar för läsaren att tolka siffrorna i resultat och balansräkningen. Redovisning av 

exempelvis anskaffningsvärde och eventuella avskrivningar eller nedskrivningar placeras i noten 

med en referens från balansräkningen.90 

 

4.3.6 Revisorns arbetsuppgifter 

Ett svenskt börsnoterat företag måste anlita en godkänd eller auktoriserad revisor för att granska 

deras finansiella information91. En revisor utför oftast tjänster som innebär att denna genom lag 

eller avtal granskar företagens finansiella information eller dess förvaltning och sedan lämnar en 

rapport, vilket uttrycks i en revisionsberättelse. I denna uttalar revisorn om årsredovisningen, 

bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning av företaget under det gångna året.92 

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande huruvida årsredovisningen ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning93. Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen är 

underlag till företagets intressenter för information om företaget sköter sin verksamhet på ett 

ändamålsenligt sätt94. Om det föreligger ett koncernförhållande, skall revisorn granska 

koncernredovisningen samt koncernföretagens inbördes förhållande95. Revision görs för att olika 

intressenter skall kunna lita på den information som företaget lämnar till allmänheten och 

revisorns roll är att kvalitetssäkra informationen. Det ställer krav på att revisorn är både opartisk 

och oberoende i förhållande till företaget och för att därmed också kunna inge en trovärdighet 

bland intressenterna.96 

Revisorn skall följa ”god revisionssed”, vilket är ett slags minimikrav på den revision som 

utförs97. Det innebär såtillvida att revisorn skall besitta en viss kunskap, erfarenhet och ett 

professionellt omdöme98. Detta begrepp anpassas fortlöpande och utvecklas inom 
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revisionsområdet utefter intressenternas krav och förväntningar på revisorns kompetens och 

objektivitet99. 

Revisorns uppgifter kan delas in i tre samverkande områden, planering, granskning och 

rapportering. Innan planeringsarbetet påbörjas skaffar sig revisorn en översiktlig kunskap om 

företagets verksamhet liksom kunskap om branschen, ägarförhållanden, företagsledning, detta för 

att kunna identifiera och förstå företagets händelser och transaktioner.100 Av 

informationsinsamlingen får revisorn ofta en god uppfattning om såväl interna som externa 

förhållanden.  Posterna som revisorn granskar skall innehålla en grad av väsentlighet. IASB 

beskriver väsentlighet som poster som påverkar årsredovisningarna om dessa utelämnas eller är 

felaktiga.101 Efter planering och granskningsfasen lämnar revisorn slutligen en revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen är offentlig och skall redogöra om årsredovisningen upprättats enligt ÅRL 

och att denna genererar en rättvisande bild av företagets verksamhet.102 Om revisorn inte anser 

sig kunna genomföra en tillräckligt omfattande granskning av företaget och därmed tagit avsteg 

från god revisionssed, skall detta framgå i revisionsberättelsen.  

Revisorn kan också vid sidan av den lagstadgade arbetsuppgiften verka som rådgivare eller 

konsult inom kunskapsområden som denna besitter. I och med detta kan revisorn få två roller 

gentemot bolagen, dels som revisor dels som rådgivare. Rådgivning kan ske utifrån att revisorn är 

väl insatt i företaget och därmed är denna en för bolagen naturlig individ att diskutera 

affärsmässiga frågor med.103 Det finns dock vissa begränsningar angående vad revisorn får ge för 

typ av rådgivning samt till vem. Rådgivningen får framförallt inte innebära att revisorns 

självständighet eller opartiskhet ifrågasätts.104 

4.3.7 Kvalitet, för vem?  

Företagens redovisning presenteras i årsredovisningar som sedan är en informationskanal till 

företagets intressenter105. IFRS-årsredovisningar är framförallt framtagna för potentiella 

investerare som vill tillgodogöra sig så mycket information som möjligt för att kunna göra en 

rättvis bedömning av företaget106. Utöver investerarna finns det även andra intressenter som 

också är intresserade av företagens årsredovisningar och att dessa håller en hög kvalitet. En 
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uppenbar intressegrupp är ägarna som vill tillgodogöra sig information i årsredovisningen. Deras 

intresse är att få upplysning om dels hur företaget skötts av styrelse och VD dels grunden för 

beslut om att behålla, sälja eller köpa fler aktier i bolaget. En annan intressent är långivaren, det 

vill säga banker eller andra kreditinstitut. De vill få information om kreditrisken, om företaget kan 

fullfölja sina betalningsförpliktelser. Även leverantörer och kunder är intressenter som har behov 

av att få information om företaget för att kunna bedöma bolagets möjlighet att infria sina 

betalningsförpliktelser. En annan grupp intressenter är konkurrenterna som har intresse att 

studera årsredovisningarna för att jämföra med sin egen verksamhet. De anställda är ytterligare en 

intressentgrupp som vill ha information om företagets ekonomiska ställning, framförallt kopplat 

till anställningstryggheten. Den sistnämnda kategorin av intressenter är stat och kommun där 

framförallt skattemyndigheten har en särskild roll som skatteindrivare och kontrollant av att 

företagets resultat har beräknats i enlighet med ”god redovisningssed”.107 

 

4.3.8 Vad innebär begreppet kvalitet i årsredovisningar? 

För att de årsredovisningarna skall hålla en hög kvalitet har IFRS upprättat en regelbok för hur 

årsredovisningar skall utformas enligt standarderna. I IFRS föreställningsram beskrivs 

redovisningens kvalitativa egenskaper vilket innebär specifika egenskaper som är relevanta för 

företagets intressenter.108 Enligt referensramen finns två grundläggande principer: redovisningen 

skall ske enligt bokföringsmässiga grunder och företaget skall antas fortleva109. 

Årsredovisningarnas kvalitet beror dels av att redovisningen utförs enligt föregående två 

principer, dels att årsredovisningarnas innefattar sex olika kvalitativa egenskaper. För det första 

skall redovisningsinformationen vara förstålig för läsaren. Informationen skall också vara 

väsentlig, vilket innebär huruvida en transaktion skall särredovisas eller ej. Denna uppdelning 

beror på transaktionens betydelse och värdemässiga belopp, där mindre belopp anses vara 

oväsentliga för intressenterna och därmed inte behöver särredovisas. Den tredje egenskapen är 

relevans, vilket syftar på att informationen skall innebära att användarna bättre skall uppfylla sina 

framtida mål genom att tillgodose sig informationen. Vidare skall informationen vara tillförlitlig, 

vilket innebär att informationen i årsredovisningarna skall vara avbildade på ett tillförlitligt sätt. 

Den ska inte heller vara vilseledande för intressenterna. Den femte egenskapen innebär att 

redovisningen skall vara jämförbar. Jämförbarheten kan presenteras i två delar, där den första 
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delen innebär att olika företagsrapporter skall kunna jämföras dem i emellan men också att 

årsredovisningarna från samma företag skall kunna jämföras mellan olika år. Den sista 

egenskapen innebär att informationens fördelar måste överväga dess nackdelar. Det innebär att 

en kompromiss måste föregås av vad som anses vara relevant och tillförlitligt och till vilken 

kostnad informationen kan framställas.110  

 

 

Figur 2. Årsredovisningarnas kvalitativa egenskaper 111 
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4.4 Organisationsteori   

4.4.1 Organisation och omvärld 

I en värld som konstant förändras måste organisationer ständigt vara uppmärksamma och 

lyhörda mot sin omvärld, för att kunna följa den rådande utvecklingen i samhället. Alla 

organisationer påverkas av olika slags omvärldsfaktorer beroende på organisationens 

sammansättning och mål. Organisationens storlek, målsättning, affärsmodell samt ägarstruktur är 

exempel på egenskaper som påverkas av olika omvärldsförändringar.112 

Omvärldsförändringar kan delas in i två olika delar, den tekniska och den institutionella 

omvärlden. Den tekniska omvärlden syftar på alla de faktorer som styr organisationens 

möjligheter att skapa sina produkter exempelvis leverantörer, kunder och konkurrenter. Den 

institutionella omvärlden, berör hur kulturella faktorer påverkar en organisation genom 

exempelvis antaganden, normer och värderingar som finns i samhället.113 Uppdelningen mellan 

den tekniska omvärlden och den institutionella är ganska komplex då alla organisationer påverkas 

av båda typerna. Den tekniska omvärlden är lättare att mäta och förhålla sig till då resultatet av 

förändringarna vanligtvis kan mätas i siffror. Den institutionella omvärldspåverkan är svårare att 

mäta eftersom denna innebär försök att förhålla sig till subjektiva och kulturella värden.114  

 

4.4.2 Organisationer i förändring 

Huvudsyftet med organisationer är att skapa stabilitet och kontinuitet för en grupp människor 

med gemensamma mål. Förändringar är en oundviklig del av varje organisations livscykel och går 

inte att undvika. De typer av förändringar som kan påverka en organisation kan delas in i fyra 

kategorier. För det första finns det förändringar av organisationens uppgift, teknik eller 

målsättning. I praktiken innebär det exempelvis att ett företag förändrar produktionstekniken från 

manuell till automatisk produktion. 115 

Den andra typen av förändring är när organisationen förändrar sin organisationsstruktur. Det kan 

innebära att en ny chef tillträder och vill omorganisera organisationen vilket även påverkar 

organisationens beteende. Den tredje typen av förändring som kan ske i organisationens kultur, 
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det vill säga normer, antaganden och värderingar. Den fjärde förändringen innebär en utveckling i 

beteendeprocessen exempelvis kommunikation och lärande.116 

En dimension av förändring är proaktiva eller reaktiva förändringar. En proaktiv förändring 

innebär att organisationen förändras innan omvärlden har förändrats. Detta innebär att 

organisationen förändras på ett tidigt stadium det vill säga förändrar sig innan förändringen i 

omvärlden har skett. Reaktiva förändringar innebär det motsatta det vill säga organisationen 

förändrar sig som en reaktion på att omvärlden har förändrats eller inom snar framtid kommer 

att förändras.117  

Förändring behöver inte innebära en förbättring utan kan vara något som företaget tvingas till av 

omvärlden. Förändringar skapar osäkerhet för det okända vilket gör att det är enklare att välja det 

invanda än det okända, vilket skapar motstånd till en förändring. Ytterligare en faktor som kan 

skapa motstånd till förändring är individers risk att förlora sin uppbyggda identitet i och med en 

förändring i organisationen.118 

 

4.4.3 Organisatoriskt lärande  

Organisationer verkar i en konkurrenskraftig miljö som ger upphov till förändringar119. Företag är 

generellt sett trögrörliga och dåliga på att utvecklas120. Organisatoriskt lärande är i grunden en 

social process där flertalet individer tillsammans interagerar och utvecklar något mer än bara 

summan av samtliga individers inlärning. Organisationer kräver en ständig förändring vilket 

betyder att ny kunskap måste genereras.121 Inlärning i en organisation sker när den får 

information, såväl teoretisk som praktisk, och inlärning sker när informationen lagras122. Det 

finns i huvudsak fyra olika faktorer som påverkar lärandet. Den första är företagets strategi och 

grundläggande affärsidé, den andra är organisationskulturen och en förändring i organisationen 

innebär också en förändring i kulturen. Den tredje principen för lärande är organisationens 

struktur, där en decentraliserad organisation är mer föränderlig än en centraliserad organisation.  

Den fjärde faktorn är maktstrukturen, det vill säga individens egen möjlighet att påverka i 

företaget. Utöver detta påverkas att inlärningen av hur mycket information som företaget skall 
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ställas inför, en större mängd information kan vara begränsande genom att ses som omöjlig.123 

Det är viktigt att i ett företag har en gemensam vision för att alla skall veta vad som skall 

åstadkommas i organisationen. Visioner fungerar som ett mål för utvecklingen som skall ske i 

organisationen. Genom en vision ökar engagemanget bland de anställda att också förverkliga 

visionen.124 

 

4.4.4 Learning by doing 

Den mest effektiva inlärningen är inlärning via egna erfarenheter125. Learning by doing kan 

förklaras som en individs lärdom utifrån sina egna erfarenheter. Begreppet innefattar inte enbart 

individuella erfarenheter utan också erfarenheter som genererats av andra i omgivningen. En 

annan form av erfarenhet är också att lära av sina konkurrenter och därav förbättra sin egen 

organisation. Begreppet learning by doing antas vara en form av immateriell tillgång som är svår 

att överföra mellan olika marknader eller företag. Learning by doing processen måste ses som en 

långsiktig process som bitvis förbättrar företagets produkt.126  
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5. ANALYS 
Med utgångspunkt i det empiriska resultatet samt den utformade referensramen, kommer vi i detta kapitel att 

redogöra för den kvalitetsmässiga utvecklingen av IFRS-årsredovisningar sedan år 2005 och även de orsaker som 

revisorer och redovisningsspecialister anser ha bidragit till denna förändring. Det första avsnittet i analysen 

kommer dessutom att ha utgångspunkt i kvaliteten på årsredovisningarna år 2005 och hur situationen anses ha 

varit vid denna tidpunkt. Avslutningsvis kommer vi att presentera resonemang om den framtida 

kvalitetsutvecklingen av IFRS-årsredovisningarna. 

 

5.1 Vikten av kvalitativa årsredovisningar 

Syftet med årsredovisningar är att de skall utgöra informationsunderlag för olika intressenter och 

därför måste årsredovisningen presentera en rättvis och sanningsenlig bild av företaget. Detta 

uppnås genom att informationen uppfyller en mängd särskilda egenskaper.127 Ytterligare en 

aspekt för att årsredovisningen skall upprätthålla god kvalitet är att den bör uppfylla samtliga 

delar som IFRS kräver att denna skall innehålla. För att årsredovisningen skall ge en korrekt bild 

av företaget, krävs det att informationen från företaget är fullständig och relevant. Om företagets 

anställda har en bristfällig kunskap i hur redovisningen utifrån IFRS skall tillämpas, anser vi att en 

korrekt årsredovisning inte går att uppfylla och inte heller de kvalitetskrav som nämnts ovan. På 

samma sätt anser vi att det är viktigt att revisorer och redovisningsspecialister besitter rätt 

kompetens inom IFRS samt kvalitetssäkring av dessa årsredovisningar, men framförallt att de kan 

överföra denna kompetens till företagen. På så vis ökar möjligheten till en bättre kvalitet av IFRS-

årsredovisningar. 

Vår studie visar att den samlade uppfattningen bland revisorer och redovisningsspecialister var att 

kvaliteten på IFRS-årsredovisningarna från övergången år 2005 var bristfällig. Frågan är således 

vad de anser orsakade denna bristande kvalitet? 
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5. 2 Övergången till IFRS-årsredovisning år 2005 

5.2.1 Revisorer och redovisningsspecialisternas betydelse för IFRS-årsredovisningarnas 
kvalitet år 2005 

Vår empiri visar att revisorerna och redovisningsspecialisterna hade en positiv inställning till 

harmoniseringsprocessen och därmed implementeringen av IFRS i Sverige, framförallt då denna 

harmoniseringsprocess innebär en effektivisering och förbättring av den internationella 

kapitalmarknaden.  

Övergången till IFRS innebar att de revisorer och redovisningsspecialister som genom sitt arbete 

för börsnoterade företag, var tvungna att lära sig tillämpa IFRS-redovisningsstandarder. För att 

säkerställa den kompetens som erfordrades, påbörjade samtliga berörda sin utbildning inom IFRS 

under en period innan övergången år 2005. Den största delen i utbildningen skedde internt i 

revisionsbolagen.128 Jermakowicz et al visar i en studie att det trots denna utbildning saknades 

tillräcklig kunskap inom IFRS och att denna bristande kompetens bland revisorerna var en stor 

utmaning vid övergången till IFRS. Vår undersökning visar dock att det inte enbart var bristfällig 

kompetens bland revisorer och redovisningsspecialister som bidrog till årsredovisningens kvalitet, 

utan även andra faktorer. Respondenterna menar snarare att det var en bristande praktisk 

erfarenhet och inte avsaknaden av kunskap om IFRS som resulterade i att årsredovisningarna inte 

uppfyllde de kvalitetsmässiga kraven. En möjlig anledning till dessa skilda uppfattningar om 

orsakssambandet, kan grunda sig i att man som professionell ogärna ifrågasätter sin kunskap och 

således föredrar att förklara den bristande kvaliteten med hänvisning till otillräcklig erfarenhet. 

Dock kan det ifrågasättas om de ovannämnda bristerna på kunskap och erfarenhet åsyftar två 

olika orsakssamband, eller om dessa avser samma innebörd. 

Ytterligare en aspekt som studiens respondenter lyfter fram i övergången till IFRS, är att dessa 

anser att de i många fall fick agera rådgivare åt företagen, även i de fall där de var anlitade som 

granskare av bolagens årsredovisningar. Katarina menar att de således i många fall fick en 

”dubbel roll” i förhållande till företagen, då de både fick vägleda företagen vid upprättandet av 

årsredovisningen samtidigt som de skulle granska denna. Detta bekräftas av Hoogendoorn som 

uppmärksammat detta som ett problem vid övergången till IFRS. Hoogendoorn riktar kritik mot 

revisorernas ”dubbla roll” och menar att revisorns uppgift som objektiv granskare då riskerar att 

förloras. Detta påverkar således kvaliteten på årsredovisningarna då revisorn inte längre objektivt 

granskade dessa.  

                                                 
128 Se enkätfråga 1 och 2 
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Som resultat av den förberedande utbildningen vid övergången till IFRS år 2005, hade revisorer 

och redovisningsspecialister en hög ambition för årsredovisningens utformning. Hoogendoorn 

menar att många företag inte var tillräckligt förberedda inför övergången, då flertalet bolag 

underskattade regelverkets komplexitet och omfattande upplysningskrav. Detta innebar att 

revisorernas och redovisningsspecialisternas ambition för tillämpningen av IFRS var avsevärt 

högre än de förutsättningar företagen kunde prestera vid den här tiden. Anledningen var även att 

det fanns en kompetensskillnad mellan revisorer och redovisningsspecialister i förhållande till 

företagen. De olika ambitionsnivåerna var således inte i fas med varandra, vilket medförde att 

revisorer och redovisningsspecialister fick kompromissa mellan den egna ambitionsnivån och den 

som företagen hade möjlighet att upprätthålla vid den här tidpunkten. Denna problematik 

grundar sig i IFRS komplexitet, ett faktum som även Hoogendoorn lyfter fram som en av 

orsakerna till den försvårade tillämpningen av regelverket. Företagen hade således inte tillräckligt 

med resurser för att upprätta tillfredsställande IFRS årsredovisningar, något som vi anser 

speglades negativt på kvaliteten.  

Kompromissen mellan revisorer och företag som diskuterats ovan, riskerade att utgöra ett hot 

mot de definierade kvalitetsegenskaperna, framförallt jämförbarhet, då en kompromiss av detta 

slag kan antas vara subjektiv. Kompromissens subjektiva karaktär medför att kraven på 

årsredovisningens innehåll kan variera beroende på vilken överenskommelse som nås mellan 

aktuella revisorer och företag, vilket således innebär att årsredovisningarna riskerade att bli 

mindre jämförbara. Utöver den ovannämnda kompromissen mellan revisorer och företag, 

beskriver Sofia att det även fanns en allmän acceptans på börsen för företagens debut att upprätta 

IFRS-årsredovisning. Anledningen till detta var att det blev uppenbart att IFRS var oerhört 

komplext och att en stor mängd kunskap skulle läras in i företagen. Det innebar således att det 

fanns ett allmänt överseende med den bristande kvaliteten som årsredovisningarna då uppvisade, 

inte endast från revisorerna utan även från berörda intressenter. 

 

5.2.2 Företagens förutsättningar vid övergången till IFRS år 2005 

Årsredovisningarnas utformning och skiftande grad av kvalitet, anser revisorer och 

redovisningsspecialister berodde på företagens varierande benägenhet att avsätta resurser åt att 

korrekt tillämpa regelverket. Dessa resurser i tid och pengar omfattade framförallt 

internutbildning på företaget samt anlitande av konsulter och annan extern kompetens för att 

underlätta övergången till IFRS.  
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Genom sitt arbete upplever revisorer och redovisningsspecialister att företagen vid övergången 

hade olika inställning och attityd till IFRS, vilket avspeglade sig i den varierande kvaliteten på 

årsredovisningarna. Denna varierande attityd innebar att vissa företag vid övergången var 

betydligt bättre än andra på att anamma regelverket och att därmed tillämpa detta på ett 

tillfredsställande sätt, en reflektion som bekräftas av Katarina då hon beskriver att vissa företag 

var presterande ”ettor” medan andra var ”tior”. Även Marton129 diskuterar företagens attityd och 

inställning till IFRS som en bidragande faktor till företagens svårighet att tillämpa det nya 

regelverket. Framförallt menar Marton130 att många företag var motvilliga till att lämna tidigare 

redovisningsrutiner och att övergå till IFRS. Detta resonemang stämmer även på Katarinas 

beskrivning av företagens tendens till att inte vilja tillämpa det nya regelverket fullt ut, utan att 

istället använda sig av ”IFRS light”. Årsredovisningarna påverkades således i den mån att de inte 

omfattade samtliga upplysningar som IFRS kräver, utan innehöll endast den information som 

företagen ansåg vara relevant och framförallt hanterbar. Dessa attitydrelaterade företeelser hör 

samman med organisationers trögrörlighet, något som vi anser kan ha bidragit till 

motsträvigheten att anamma IFRS. Resultatet av detta var en bristande kvalitet på de första IFRS-

årsredovisningarna. Trögrörligheten resulterade i att det uppstod mottsättningar mellan den 

tidigare yrkesrollen och den som kom att krävas i samband med de nya redovisningsrutinerna i 

företagen. Det som tidigare var ett etablerat arbetssätt i företagen förändrades i och med 

tillämpningen av IFRS vilket också bidrog till en ökad trögrörlighet och motvilja till att anamma 

det nya regelverket.  

Företag med en trögrörlig utveckling har en reaktiv förändringsprocess, det vill säga att företaget 

förändras först när samhället har förändrats. De företag som var sämre förberedda på övergången 

till IFRS, tillämpade det nya regelverket främst som en reaktion på den tvingande 

harmoniseringsprocessen. I huvudsak innebar det att övergången för dessa företag blev svårare 

eftersom de var sämre förberedda och därmed hade en kortare tidsperiod att genomföra 

övergången till IFRS vilket vi tror kan ha resulterat i en otillräcklig förståelse för regelverkets 

innebörd och att årsredovisningarna därför blev av bristande kvalitet. IFRS är som tidigare 

klargjorts ett komplext regelverk som innefattar en mycket stor mängd information för företagen 

att hantera. Problematiken med detta är att inlärningen i företagen kan hämmas, då 

implementeringen av IFRS innebar att mycket ny information skulle hanteras på relativt kort tid. 

Regelverkets komplexitet kan således innebära att företagen upplevde det som en omöjlig uppgift 
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att tillämpa regelverket fullt ut och därför begränsade deras inlärningsprocess. Jermakowicz et al 

betonar även den bristande kunskapen i företagen som en svårighet i att implementera IFRS. 

Kunskapsbristen tillsammans med företagens trögrörliga natur kan ha orsakat den bristfälliga 

kvaliteten i de första årsredovisningarna. Revisorerna uppmärksammade även detta, då de 

upplevde att företagen hade otillräcklig förståelse i regelverket och ett omfattande behov av 

vägledning. Detta bekräftas av både Niklas och Katarina som menar att de vid ett flertal tillfällen 

upplevde att de var tvungna att ”knuffa” företagen i rätt riktning för att få dem till att upprätta 

IFRS-årsredovisningar av god kvalitet.  

Så som vi tidigare beskrivit anser Katarina att det även fanns företag som var väl föreberedda i 

övergången till IFRS, vilka karaktäriserades av en mer positiv inställning till den förändring som 

IFRS innebar. Att företagen var väl förberedda innebar att de hade agerat proaktivt inför 

övergångsprocessen och således avsatt tillräckliga resurser för att kunna möjliggöra en 

årsredovisning av god kvalitet. Resurserna som företagen använde var dels internutbildning i 

företaget, dels anlitades redovisningsspecialister och extern kompetens för att underlätta 

övergången till IFRS. Företagens inställning och attityd till det nya regelverket indikerades i vilken 

grad företaget utnyttjade konsulternas kompetens inför övergången till IFRS. Avgörande för 

detta var i vilken utsträckning företaget involverade sig i konsulternas arbete inför bolagets 

övergång till IFRS-årsredovisning samt berodde på hur mycket av denna externa kompetens som 

företaget tillgodogjorde sig. De företag som i hög grad valde att involvera sig i 

förberedelsearbetet tillsammans med konsulten, fick en ökad förståelse för regelverket och hade 

därmed bättre förutsättningar att upprätta IFRS-årsredovisningar av god kvalitet. Således 

förekom en risk att de företag som inte aktivt valde att delta i denna process och istället förlitade 

sig på konsultens kunskaper, också hade en otillräcklig kompetens i IFRS och därmed en sämre 

möjlighet att uppnå en tillfredsställande kvalitetsgrad av årsredovisningarna i framtiden.  

Förutom de resonemang kring företagens kompetensbrist och motvilja till förändring som förs 

ovan, fanns det även andra faktorer som bidrog till företagens försvårade förutsättningar vid 

övergången till IFRS. Revisorer och redovisningsspecialister menade att vissa företag inte hade ett 

IT-system som var lämpat för all den information som IFRS kräver. Katarina menar att många 

företag inte insåg att det tidigare IT-systemet inte var anpassat till IFRS och att det behövde 

uppdateras inför övergången, vilket medförde att de inte var föreberedda på denna tekniska 

förändring. Även Jermakowicz et al belyser detta fenomen och menar att det förändrade IT-

systemet utgjorde ett problemområde för många företag, något som uppmärksammades vid 

övergången till IFRS-årsredovisningar. Svårigheten med de nya systemen var inte enbart tekniskt 
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betingat utan utgjorde även ökade kostnader och en omfattande tidsåtgång vid inlärningen av 

dessa. Således var även den tekniska aspekten en faktor som påverkade den kvalitet som IFRS-

årsredovisningarna hade. 

Företagens motvilja att tillämpa regelverket fullt ut, förstärktes av att kostnaderna för att uppnå 

en ideal kvalitet ansågs överstiga nyttan. Övergången krävde mycket resurser av företagen på 

grund av regelverkets komplexitet och därför upplevde företagen att det var svårt att uppnå en 

maximal kvalitet inom en rimlig kostnadsram. Enligt Marton131 uppnår inte bolagen en fullgod 

och tillfredställande IFRS-redovisning beroende på att företagen inte är villiga att betala för detta. 

Marton132 menar att det beror på att företagen skapar sina egna modeller för att väga kostnaden 

mot nyttan. Dessa modeller överensstämmer inte med den kostnad och nyttomodell som IFRS 

åsyftar. Gapet mellan vad IFRS kräver av företagen och det företagen vill betala för skapar 

konflikter mellan vad som förväntas av företagen och vad dessa presenterar i årsredovisningen. 

Göran instämmer med detta resonemang kring redovisningens kostnad och nytta, då han menar 

att det som IFRS kräver kostar mer för företagen än vad det genererar i nytta för 

årsredovisningarnas kvalitet.  

 
5.2.2.1 IFRS-årsredovisningarnas utformning enligt generella mallar 

Som diskuterats ovan förekom det en bristande kompetens i företagen om hur IFRS skulle 

tillämpas, vilket innebar att det saknades en djupare förståelse för hur årsredovisningarna enligt 

regelverket skulle upprättas. För att lösa detta problem skapades det generella mallar som 

företagen kunde använda sig av. Dessa mallar hade till syfte att underlätta för de bolag som 

saknade erfarenhet i tillämpningen av IFRS och skulle således vägleda hur en årsredovisning 

skulle upprättas enligt regelverket. Mallarna var generellt utformade utifrån IFRS regelverk och 

därmed inte anpassade till det specifika företagets verksamhet, vilket dessutom resulterade i att 

årsredovisningarna inte kunde utformas utifrån företagets individuella verksamhet. Mallarna 

bidrog således till en trygghet för vissa företag kring tillämpningen av det nya regelverket, då det 

fanns en uppfattning att om mallarna följdes skulle också antalet fel i årsredovisningarna 

begränsas. Dessa generellt utformade mallar ledde till att delar av informationen i 

årsredovisningen inte alltid var relevant för det enskilda företaget och därmed blev kvaliteten 

bristfällig då företaget inte presenterade en rättvis bild av verksamheten. Detta bekräftas även av 

Johan som menar att en årsredovisning som inte är specifikt anpassad till det enskilda företaget 
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riskerar att påverka kvaliteten negativt. Förekomsten av generella mallar riskerade således att 

informationen i årsredovisningen saknade relevans för det specifika företaget och utifrån detta 

fanns det en risk att årsredovisningarna inte upprätthöll de kvalitetsegenskaper som erfordras 

enlig IFRS. 

5.3 Årsredovisningarnas utveckling sedan år 2005 

5.3.1 Inledning 

Fem år har passerat sedan IFRS blev obligatorisk redovisningsstandard för svenska börsnoterade 

bolag. Som vår studie har visat, ansåg revisorer och redovisningsspecialister att kvaliteten på 

IFRS-årsredovisningarna från år 2005 hade en bristfällig kvalitet. Frågan är då hur den 

kvalitetsmässiga utvecklingen på dessa årsredovisningar har förändrats sedan dess?  

Uppsatsens empiri visar att dagens IFRS-årsredovisningar håller en högre kvalitet än de från 

övergången år 2005133. I föregående avsnitt presenterade vi vilka faktorer som orsakade den 

bristande kvaliteten i de initiala IFRS-årsredovisningarna. Främst diskuterades revisorernas 

avsaknad av praktisk erfarenheten inom IFRS, men även hur företagens motvilliga attityd och 

inställning till regelverket har inverkat på årsredovisningarnas bristfällig kvalitet vid denna tid. I 

den fortsatta delen av analysen kommer vi att fokusera på vilka faktorer som revisorer och 

redovisningsspecialister anser ha bidragit till den kvalitetsmässiga utvecklingen av IFRS-

årsredovisningarna sedan övergången år 2005 fram till idag. 

 

5.3.2 Revisorer och redovisningsspecialisternas kunskapsutveckling genom erfarenhet 
och praxis 

Vi kan idag urskilja enighet bland revisorer och redovisningsspecialister om att IFRS-

årsredovisningarna har blivit mer kvalitativa134. Denna utveckling beror delvis på att revisorer och 

redovisningsspecialister idag besitter bättre kunskap inom IFRS men framförallt att de har en 

ökad erfarenhet i tillämpningen av regelverket. En stor andel av revisorerna har arbetat med 

relativt många IFRS-årsredovisningar under dessa fem år135. Detta innebär att revisorer och 

redovisningsspecialister numera besitter större erfarenhet av praktisk tillämpning av regelverket, 

vilket har medfört en ökad trygghet i problemlösning och hantering av unika situationer 

                                                 
133 Se enkätfråga 4  
134 Se enkätfråga 5 
135 Se enkätfråga 2 
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relaterade till IFRS-årsredovisning. En majoritet av revisorer och redovisningsspecialister anser 

att deras kunnande på området har förbättrats betydligt sedan IFRS infördes år 2005136. En 

uppfattning om att praktisk erfarenhet har bidragit till ett bättre kunnande i tillämpningen av 

IFRS, bekräftas av både Johan och Katarina som dessutom menar att detta har gynnat en positiv 

utveckling av kvaliteten i årsredovisningarna. De menar dock att det inte enbart är praktisk 

erfarenhet av regelverket som krävs för revisorer och redovisningsspecialister, utan att de också 

genomgår årliga utbildningar för att vara a jour med utvecklingen av IFRS.  

Ytterligare en faktor som anses ha underlättat den kvalitetsmässiga utvecklingen av 

årsredovisningarna, är att experter på redovisningsområdet fortlöpande har skapat praxis på hur 

IFRS skall tillämpas och tolkas i realiteten. Denna praxis har utvecklats utifrån de problem som 

uppstått vid tillämpningen av IFRS och som skapat ett vedertaget sätt för revisorer och 

redovisningsspecialister att lösa specifika problem i svårtolkade situationer. Ett exempel på detta 

är då svenska revisionsbyråer har hamnat i en situation, som de själva inte kunnat lösa utan 

vidarebefordrat därför den specifika tolkningsfrågan på remiss till aktuell klusterorganisation i 

London. Detta har inneburit att även revisorer och redovisningsspecialister har tillgodogjort sig 

en ”learning by doing process” som har resulterat i en ökad förståelse samt kunskap i regelverket. 

”Learning by doing processen” har uppstått genom individuella erfarenheter men även i samband 

med andras erfarenheter i branschen, så som konsulterandet av klusterorganisationer. Detta leder 

till att revisorer och redovisningsspecialisters arbete underlättas då olika tolkningsproblem kan 

lösas enklare, med större säkerhet och med en bättre tidseffektivitet. Eftersom säkerheten kring 

tolkning och tillämpning av regelverket förbättrats har även kvaliteten på årsredovisningarna ökat.    

 

5.3.3 Förändringar i företaget 

Ett av de mest uppenbara problemen som revisorer och redovisningsspecialister anser bidrog till 

den bristande kvaliteten år 2005, var företagens tendens till motvilja och pessimistiska attityd till 

de nya redovisningsrutinerna enligt IFRS. Som tidigare nämnts grundar sig detta i företagens 

trögrörliga natur vilket försvårade tillämpningen av IFRS och upprättandet av årsredovisningar av 

god kvalitet.  

Dagens situation upplevs däremot annorlunda, något som Sofia förklarar genom att hänvisa till 

företagens goda ansträngningar att tillämpa IFRS vilket har bidragit till en positiv utveckling av 
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kvaliteten på årsredovisningarna. Företagen anses ha reagerat olika på att revisorer och 

redovisningsspecialister vid övergången till IFRS var tvungna att ”knuffa” bolagen till att tillämpa 

IFRS på ett tillfredsställande sätt. Denna påtryckning har inneburit att många företag har fått en 

större förståelse för regelverket och således en mer positiv inställning till IFRS. Detta har 

resulterat i en ökad ansträngning i företagen att tillämpa regelverket fullt ut och att internt kunna 

säkerställa att de nya årsredovisningarna utförs på ett korrekt sätt, vilket mynnat ut i en 

kvalitetsförbättring av IFRS-årsredovisningarna. Den kunskapsutveckling som skett i företagen 

kan härledas till organisatorisk inlärning, som genererats utifrån en social process där pratiskt 

arbete och samarbete i organisationen har utvecklat tillämpningen av IFRS. Precis som för 

revisorer och redovisningsspecialister har bolagen också genomgått en ”learning by doing 

process” vilket innebär att en praktisk tillämpning av de problem som uppkommit efter 

införandet av IFRS som tillsammans med kontinuerlig utbildning har genererat en ökad praktisk 

erfarenhet för tillämpningen av regelverket. Det finns dock fortfarande företag som inte tagit till 

sig revisorernas och redovisningsspecialisternas påtryckningar, vilket har resulterat i att dessa 

företag fortfarande inte kan tillämpa IFRS i samma utsträckning som de företag som har reagerat 

positivt på vägledningen. Detta har inneburit att de således genom en negativ inställning till viss 

del har gått miste om den kvalitativa utveckling som andra företag kunnat tillgodogöra sig. 

Med hänvisning till det som diskuterats ovan, verkar situationen inte vara alltför olik den som 

rådde år 2005. Det har fortfarande visat sig finnas en stor variation i företagens inställning till 

IFRS och därmed den kvalitet som årsredovisningarna uppvisar. Detta resonemang styrks av det 

uttalande Katarina gör, då hon menar att det än idag råder en viss negativ attityd och inställning 

till att fullt ut tillämpa regelverket vilket avspeglas i kvaliteten på årsredovisningarna. 

 

5.3.3.1 Uppdateringar 

Ytterligare en faktor som anses ha inverkat på den kvalitetsmässiga utvecklingen av IFRS-

årsredovisningarna, är att regelverket årligen uppdateras. Detta innebär att såväl revisorer och 

redovisningsspecialister som företagen årligen måste uppdateras i tillämpningen av IFRS. Dock 

råder det varierande uppfattningar bland revisorer och redovisningsspecialister huruvida dessa 

uppdateringar gynnar den kvalitativa utvecklingen av årsredovisningarna eller rent av utgör ett 

problem. Den positiva inställningen till de återkommande uppdateringarna grundar sig på 

uppfattningen att dessa utgör förtydliganden av regelverket och därför bidrar till en ökad 

förståelse, både för hur årsredovisning skall upprättas och men också hur denna skall granskas. 
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Således anser de som är positivt inställda till uppdateringarna att kvaliteten på årsredovisningarna 

ökar i samband med att regelverket utvecklas.  

Å andra sidan finns det de revisorer och redovisningsspecialister som är mindre positivt inställda 

till uppdateringarna. De anser att de årliga tilläggen både komplicerar deras arbete men 

framförallt att de orsakar svårigheter för företagens redovisningsrutiner och därmed inverkar 

negativt på årsredovisningarnas kvalitet. Uppdateringarna innebär att bolagen kontinuerligt måste 

lära sig att tillämpa och hålla sig a jour med dessa. Det är inte enbart inlärningen som innebär 

svårigheter för bolagen utan också att de också saknar incitament till att anamma 

uppdateringarna. För revisorer och redovisningsspecialister har detta inneburit att de stundtals 

varit tvungna att motivera för bolagen hur och framförallt varför de skall tillämpa de nya 

uppdateringarna. Detta övergår i vissa fall till en ”övertalningsprocess”, då revisorer och 

redovisningsspecialister upplever att de måste övertyga företagen att tillämpa uppdateringarna 

inom IFRS. Övertalningsprocessen som uppstår är ett resultat av att företagen inte har tillräckligt 

intresse i att tillämpa uppdateringarna. Lösningen på problemet har därför blivit att successivt 

tillämpa de för det enskilda företaget mest relevanta uppdateringarna och sedan successivt 

tillämpa övriga. Detta kan innebära att vissa uppdateringar av IFRS utelämnas i 

årsredovisningarna, vilket avspeglas i kvaliteten på dessa. Resultat av detta riskerar att utgöras av 

subjektiva värderingar om vad som anses vara relevant för varje enskilt företag.  

Ytterligare kritik som revisorer och redovisningsspecialister har riktat mot uppdateringarna är att 

tilläggen endast bidrar till att regelverket blir alltmer komplext och svårhanterligt för företagen. 

Problemet anses vara att komplexiteten bidrar till höga omkostnader för bolagen i form av 

utbildning och extern kompetens. Detta innebär att kostnaderna anses överstiga nyttan och kan 

därmed orsaka bristande incitament för bolagen att tilldela tillräckliga resurser för att upprätta 

kvalitativa IFRS-årsredovisningar.  

Uppdateringarna har även kritiserats för att sakna tillräcklig verklighetsförankring, vilket har 

skapat ytterligare avsaknad av incitament för bolagen att tillämpa dessa. Den bristande 

verklighetsförankringen kan antas bero på att IFRS utformas av anställda på IASB som inte 

praktiskt arbetar med att tillämpa regelverket. Möjligtvis bör dessa problem uppmärksammas mer 

och kvalitetsaspekten tas i större anspråk än de görs idag, framförallt genom större fokus på 

kommunikationen mellan IASB:s specialister och näringslivets praktiker. Med en tydligare 

koppling till verkligheten skulle regelverket kunna generera större incitament för företagen att 

tillämpa uppdateringarna och därmed bidra till bättre kvalitet på årsredovisningarna.  
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5.3.3.2 Företagsanpassad utformning av årsredovisningarna 

En otillräcklig kompetens och erfarenhet av IFRS bidrog vid övergången år 2005 till att många 

företag använde generellt utformade mallar vid upprättandet av IFRS-årsredovisningen. Dessa 

mallar syftade till att förenkla för bolagen och samtidigt undvika alltför stora brister i 

årsredovisningen, men då de inte var anpassade efter det specifika företagets verksamhet kunde 

deras nytta och bidrag till kvaliteten ifrågasättas. 

Sedan övergången år 2005 har kunskapen om regelverket blivit bättre och förståelsen blivit större, 

vilket har gjort att i takt med en ökad erfarenhet av IFRS har mallarna kunnat frångås i allt större 

utsträckning. Detta tyder på en ökad insikt i regelverket och hur IFRS skall tolkas av företagen. 

En mall är ämnad för att vara applicerbar på alla företag vilket innebär att de utformas mycket 

generellt för att kunna passa in i alla situationer. Den ökade förståelsen och erfarenheten i 

företagen gör att de idag besitter kompetens att förstå mallarnas syfte och därför utifrån den egna 

verksamheten se vilka parametrar som är väsentliga att ta med i årsredovisningen samt vilka som 

saknar relevans. Detta resonemang styrks av ett flertal revisorer och redovisningsspecialister som 

anser att årsredovisningarna i större utsträckning har blivit mer företagsanpassade och har 

genererat en lite högre kvalitet på årsredovisningarna enligt ovannämnda skäl137.  

Däremot förekommer det en uppfattning bland vissa revisorer och redovisningsspecialister om 

att mallarna fortfarande används och att det inte skett någon större utveckling på området138. Det 

tyder på att företagen fortfarande inte kan tillämpa IFRS fullt ut, utan väljer att upprätta 

årsredovisningar enligt de generellt utformade mallarna.  

Utifrån ovanstående resultat tolkar vi att mallarna fortfarande förekommer men att det sker i 

mindre utsträckning än förut. Detta tyder på att företagen i större utsträckning kan utforma en 

årsredovisning utifrån sin verksamhet vilket också genererar en högre kvalitet på 

årsredovisningarna.  

                                                 
137 Se enkätfråga 5 och 6 
138 Se enkätfråga 5 
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5.4 Framtiden 

Då vi har studerat vilken situation som rådde vid övergången år 2005 samt vilken utveckling som 

skett sedan dess, ansåg vi det intressant att undersöka vilka möjligheter som finns för IFRS-

årsredovisningar att kvalitetsmässigt utvecklas under de kommande åren.  

De revisorer och redovisningsspecialister som deltagit i vår studie menar att de har svårt att uttala 

sig om hur de tror att kvaliteten på årsredovisningarna kommer att förändras över tiden. 

Anledningen är att de anser att det finns många olika faktorer som har inverkan på den framtida 

utvecklingen och att det därför är svårt att avgöra vilka av dessa som kommer att ha störst 

betydelse för utvecklingen framöver.  

Majoriteten av de revisorer och redovisningsspecialister som medverkat i studien tror att 

uppdateringarna kommer att bli färre i takt med att regelverket blir alltmer fullständigt, det vill 

säga då regelverket fungerar i praktiken och uppfyller sitt syfte. Å andra sidan anser ett fåtal 

respondenter att uppdateringarna kommer att fortskrida även i framtiden. Detta tros bero på att 

omvärlden och miljön som företagen befinner sig i ständigt förändras och därför anses behovet 

av dessa förändringar i regelverket att kvarstå. Vår uppfattning är att förändringar och 

uppdateringar av regelverket framförallt sker utifrån ekonomiska händelser så som finanskrisen 

och EMU-krisen, vilka då synliggör tidigare okända problemområden. Sådana händelser menar vi 

skapar påtryckningar på redovisningsorgan så som IASB att skapa ett mer tydligt och fungerande 

regelverk. Uppdateringarna har kritiserats av vissa revisorer och redovisningsspecialister som 

anser att dessa medför onödiga svårigheter för bolagen i deras tillämpning av regelverket. De 

anser att uppdateringarna borde begränsas i framtiden och så att bolagen istället kunde fokusera 

på att tillämpa det nuvarande regelverket och därmed generera tillräcklig kunskap och erfarenhet 

för att upprätta årsredovisningar av god kvalitet. Detta bekräftas av framförallt Göran som menar 

att en framtida nytta med uppdateringarna kan ifrågasättas utifrån ovanstående kritik.  

Den ”learning by doing process” som tidigare diskuterats kommer således att fortleva, detta i 

samband med att både företag samt revisorer och redovisningsspecialister får ökad praktisk 

erfarenhet och teoretisk kunskap om IFRS. I takt med denna inlärningsprocess kommer att både 

revisorer, redovisningsspecialister och även företag att bli mer bekväma med tillämpningen av 

regelverket och således ha en bättre förståelse och kunskap för hur en kvalitativ IFRS-

årsredovisning skall upprättas.  
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6. SLUTSATS 
Det sista kapitlet kommer att redogöra för vad vi kommit fram till i analysen och svara på uppsatsens syfte och 

frågeställning. Vi kommer också att ge förslag till vidare forskning inom ämnet.  

6.1 Årsredovisningarnas kvalitetsutveckling 

6.1.1 År 2005 

En av ambitionerna med denna uppsats var att utifrån revisorer och redovisningsspecialisters perspektiv, redogöra 

för vilken kvalitet som svenska IFRS-årsredovisningar uppvisade från övergången år 2005 och varför. 

Vår studie visar att det råder en enad uppfattning bland revisorer och redovisningsspecialister om 

att kvaliteten på de initiala IFRS-årsredovisningarna var bristfällig. Anledningen anses framförallt 

vara orsaker relaterade till regelverkets oerhörda komplexitet, men även andra faktorer bidrog till 

den bristande kvaliteten vid denna tidpunkt. 

Övergången till IFRS medförde att tidigare redovisningsrutinerna i svenska börsnoterade bolag 

ersattes med nya, något som visade sig vara problematiskt för företagen att hantera då regelverket 

upplevs som oerhört komplext. Denna komplexitet skapade svårigheter för företagens 

tillämpning av IFRS i flera aspekter. Framförallt innebar regelverkets omfattande upplysningskrav 

att många företag inte hade tillräcklig kunskap vid övergången för att kunna hantera 

tillämpningen av IFRS. Dessutom hade många företag underskattat regelverkets komplexitet och 

hade således inte tillräckligt med resurser, utöver den ovannämnda kunskapen, i 

implementeringsarbetet.  Revisorer och redovisningsspecialister anser att denna problematik kom 

att avspeglas i de IFRS-årsredovisningarna som upprättades efter övergången till IFRS vilket 

resulterade i att kvaliteten på dessa var bristfällig. Detta resonemang stöds av tidigare studier 

utförda av exempelvis Marton, som även tillägger att vissa företag var bättre än andra på att 

anamma det nya regelverket. 

Utöver regelverkets komplexitet beskriver revisorer och redovisningsspecialister i synnerhet att 

den attityd och inställning som företagen hade till implementeringen av det nya regelverket, 

påverkade den kvalitet som årsredovisningen hade resulterat i. De företag som hade en negativ 

inställning till övergången och motvilligt anammade de nya redovisningsrutinerna, hade därmed 

sämre förutsättningar att upprätta IFRS-årsredovisningar av god kvalitet. Detta beror på att de 

inte hade en lika effektiv inlärningsprocess i förhållande till de företag som hade en positiv attityd 
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till implementeringen av IFRS. De positivt inställda företagen genererade bättre kunskap om 

regelverkets tillämpning, dels genom att fler resurser tilldelades, dels att man tillägnade sig 

revisorernas kompetens i större utsträckning. Företagens inlärningsprocess ser vi som en 

avgörande orsak till den bristande kvaliteten på IFRS-årsredovisningarna år 2005.  

Vi kan således hänvisa till flera faktorer som påverkade den bristfälliga kvaliteten, både från 

företagen men även från revisorer och redovisningsspecialister. Revisorer och 

redovisningsspecialister hade i många situationer ha en betydelsefull roll för hur tillämpningen av 

IFRS i företagen såg ut vid övergången år 2005. De bolag som uppvisade en trögrörlig karaktär 

och således en motvilja till att anamma regelverket, var i stort behov av påtryckningar från 

revisorer och redovisningsspecialister. Dessa fick således i många situationer vägleda företagen i 

hur och varför de skulle tillämpa regelverket på ett tillfredsställande vis, vilket inverkade på 

årsredovisningarnas kvalitet beroende på i vilken grad företagen var villiga att tillägna sig denna 

vägledning. Detta innebär även att många revisorer upplevde att de hade en ”dubbel roll” under 

denna övergångsperiod. Ytterligare påvisar analysen att revisorer och redovisningsspecialister vid 

övergången till IFRS, trots den teoretiska utbildningen, saknade en praktisk erfarenhet av 

regelverket och att detta inverkade på de initiala IFRS-årsredovisningarnas kvalitet.  

Slutsatsen utifrån detta är att kvaliteten på de initiala IFRS-årsredovisningarna från övergången år 

2005 var av bristande kvalitet. Som orsaker till detta härleds faktorer relaterade till både företagen 

som skulle implementera regelverket, men även till de revisorer och redovisningsspecialister som 

deltog i implementeringsarbetet. 

. 

6.1.2 År 2010 

Ytterligare en ambition med denna studie var att utifrån revisorer och redovisningsspecialisters perspektiv, 

undersöka vilken kvalitetsmässig utveckling som skett sedan övergången år 2005 samt att redogöra för vilka 

faktorer som anses ha bidragit till denna utveckling. 

Uppfattningen bland revisorer och redovisningsspecialister är idag att kvaliteten på 

årsredovisningarna har blivit betydligt bättre sedan de initiala IFRS-årsredovisningarna från 

övergången år 2005.  

Denna utveckling anses till viss del bero på att revisorer och redovisningsspecialister idag besitter 

en ökad praktisk erfarenhet av tillämpningen av IFRS, vilket har genererat en större förståelse för 



61 

 

regelverket och hur detta skall tillämpas. I och med att revisorer och redovisningsspecialister 

besitter denna erfarenhet har de även kunnat överföra kunskap till de företag som redovisar enligt 

IFRS. Trots revisorer och redovisningsspecialisters ökade erfarenhet på området är det 

framförallt företagens ökade ansträngningar som bidragit till en kvalitetsmässig utveckling av 

IFRS-årsredovisningarna. Idag har många företag en förbättrad attityd och inställning till IFRS 

vilket har genererat bättre möjligheter till att upprätta årsredovisningar i enlighet med de krav 

som IFRS ställer. Anledningen till denna utveckling är till viss del att revisorer och 

redovisningsspecialister, som tidigare nämnt, har utfört påtryckningar gentemot bolagen från 

övergången år 2005. Trots att majoriteten av revisorer och redovisningsspecialister anser att det 

har skett en positiv utveckling i företagens tillämpning av IFRS, finns det dock vissa som anser 

att företagen inte har förbättrats. Denna kritik grundas på att företagen fortfarande anses ha en 

negativ inställning och attityd för att tillämpa regelverket och att denna ovilja fortfarande skapar 

konflikter mellan revisorer, redovisningsspecialister och företag. 

Ett tydligt tecken på företagens ökade erfarenhet och kompetens i att tillämpa regelverket, är att 

mallarna har börjat frångås. Detta har inneburit att årsredovisningarna är mer företagsanpassade 

idag, det vill säga att företagen kan utforma IFRS-årsredovisningen utifrån det specifika företagets 

verksamhet och således blir informationen i dessa mer relevant för det enskilda bolaget. En mer 

företagsanpassad årsredovisning anses således att kvaliteten på dessa har ökat. Dock är enigheten 

bland revisorer och redovisningsspecialister inte fullkomlig även i denna aspekt, då vissa 

respondenter inte anser att IFRS-årsredovisningarna har blivit mer företagsanpassade utan 

fortfarande är relativt generella. 

De svårigheter och tolkningsfrågor som uppstått i samband med tillämpningen av IFRS har 

genom återkommande problemlösning skapat praxis i många frågor. Praxis på området innebär 

att svårlösta problem kan lösas enklare idag än vad de kunnat göras tidigare. Således kan tidigare 

problemområden hanteras på ett bättre sätt idag och därmed bidra till en allmänt bättre kvalitet 

på IFRS-årsredovisningar.  

Den sammanvägda uppfattningen bland revisorer och redovisningsspecialister är att kvaliteten på 

årsredovisningarna anses ha förbättrats och att detta beror på revisorer och 

redovisningsspecialisternas samt företagens ökade erfarenhet av tillämpningen av IFRS, 

företagens förbättrade inställning och attityd till regelverket samt att årsredovisningarna har blivit 

mer företagsanpassade. Som vår studie visar beror den kvalitetsmässiga utvecklingen av IFRS-

årsredovisningarna på flera olika orsaker som på ena sidan påverkas av revisorerna och 
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redovisningsspecialisterna och på den andra sidan påverkas av företagen. Det slutliga resultatet av 

vår uppsats visar ändå att kvaliteten på IFRS-årsredovisningarna håller högre kvalitet idag än vad 

de gjorde vid övergången år 2005. 

 

6.2 Fortsatt forskning  

Det finns flera angränsande områden som skulle kunna studeras vidare i fortsatt forskning. Vi 

anser att det vore intressant att göra en liknande studie men att fokusera på en specifik bransch, 

exempelvis finansiella bolag. Ett annat intressant område att studera hade varit att fokusera på en 

specifik IFRS-standard och se hur denna har utvecklats sedan införandet av IFRS år 2005. Ett 

annat intressant område skulle kunna vara att göra en liknande studie som denna, men att istället 

ur intressenternas perspektiv utreda vilken kvalitetsmässig utveckling som uppmärksammats på 

IFRS årsredovisningar sedan införandet år 2005. Ett annat alternativ är att göra samma studie, 

fast om ytterligare ett par år framöver för att se vad som har hänt sedan idag. 
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Bilaga 1  
 

INTERVJUMALL 

 

Namn: 

Ålder: 

Revisionsbyrå: 

Anställd sedan år: 

Akademisk bakgrund: 

Godkänd/Auktoriserad revisor sedan år: 

Arbetar med granskning och upprättande av IFRS-årsredovisningar sedan år:  

 

1. Vad ansåg du om att svenska börsnoterade företag fr.o.m. år 2005 skulle övergå 
från svenska redovisningsstandarder till IFRS?  

- Varför anser du det?  

- Stämmer din åsikt överens med en branschmässig åsikt tror du? 

2. Hur började din utbildning inom IFRS området? 

3. Hur har din vidareutbildning inom IFRS sett ut sedan dess? 

4. Hur har din kompetens inom IFRS utvecklats sedan första tillämpningstillfället?   

5. Hur håller du dig uppdaterad om IFRS årliga uppdateringar och ändringar? 

6. Hur känner du inför de årliga uppdateringarna som införs varje år? Bra eller 

dåligt? 

7. Påverkar de årliga uppdateringarna kvaliteten på de årsredovisningarna du 

levererar? 

8. Vilka är svårigheterna med de årliga uppdateringarna? 

9. Ställs det högre krav på er kompetens i och med de årliga uppdateringarna? På 

vilket sätt? 
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10. Anser du att de årsredovisningar du upprättar och/eller granskar idag har bättre 

kvalitet jämfört med för fem år sedan? 

11. Hur tror du att kvaliteten på årsredovisningarna kommer utvecklas fem år 

framöver jämfört med idag? 

12. År 2005 riktades det kritik mot att IFRS krav på att vissa noter var för komplexa, 

vilket ledde till bristfällig kvalitet på bolagens årsredovisningar. (ex goodwill, VV, 

segmentsredovisning) Delar du denna uppfattning? Utveckla! 

13. Finns det några specifika problemområden inom IFRS tillämpningen som haft 

särskild inverkan på kvaliteten på de årsredovisningarna? 

14. Anser du att årsredovisningarna har blivit mer individuellt företagsanpassade 

sedan införandet av IFRS? 

15. Om så, har detta medfört en högre kvalitet på dessa rapporter? 

16. Vilka delområden inom bokslutsupprättandet har förändrats mest sedan 

införandet av IFRS? 

17. Vad är din generella uppfattning om kvaliteten på årsrapporterna efter införandet 

av IFRS införande till idag? Utveckla! 

18. Anser du att revisorernas kompetens har någon direkt påverkan av de 

årsredovisningarnas kvalitet? 

19. Några andra aspekter som du tycker är av särskild vikt för oss att ta upp i vår 

analys? 

 


