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Förord 

Vi skulle vilja framföra ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid och delat med sig 

av värdefull kunskap. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Daniel Brännström för vägledning 

under uppsatsskrivandets gång. Dessutom vill vi tacka våra opponenter för konstruktiv kritik i 

samband med seminarietillfällena.  
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Sammandrag 

Företag är verksamma på marknader som formas av olika kulturer och sociala strukturer. De låter 

sig därmed inte lätt regleras. I takt med att företagens affärsmodeller och omvärld globaliseras 

utges redovisningsstandarder som primärt eftersträvar finansiell användbarhet för aktörer på 

kapitalmarknaderna. Begreppet användbarhet i finansiella rapporter har därmed i stor utsträckning 

kommit att handla om denna användbarhet för kapitalmarknader.  

Användbarhet kan dock även handla om att överbrygga informationsasymmetrier mellan 

företagets ledning och dess ägare. Ägarna ska ha möjlighet att utvärdera företagsledningens 

förvaltning av bolaget. Revisorer är tillsatta för att granska och kontrollera företagens 

informationsgivning utifrån ägarnas intressen. Problem kan emellertid uppstå då revisorer ska 

tillvarata ägarnas intressen samtidigt som de ska tillse att företag upprättar finansiella rapporter i 

enlighet med IFRS-standarder, vars främsta ändamål är att informera kapitalmarknader.  

Syftet med den här studien är att undersöka revisorers och redovisningsspecialisters syn på 

hur de i granskning och praxis hanterar de olika fokus som finns på, i huvudsak, två 

användargrupper av en finansiell rapport; kapitalmarknadens aktörer och ägare. Fyra djupgående 

intervjuer genomförs följaktligen med revisorer och redovisningsspecialister som arbetar med 

IFRS-standarder.  

Studiens resultat visar att respondenterna inte nämnvärt skiljer på användbarhet för 

kapitalmarknader och användbarhet för andra användare av finansiella rapporter. De anser närmare 

bestämt att användbarhet för kapitalmarknader även resulterar i användbarhet för andra 

intressentgrupper. Respondenterna menar vidare att begreppet användbarhet i praktiken tar sig 

uttryck genom väsentliga och företagsanpassade tilläggsupplysningar som utformas i enlighet med 

IASBs ramverk. 
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Förkortningar  

FASB – Financial Accounting Standards Board 

 

FAR – Föreningen för Auktoriserade Revisorer  

 

IASB – International Accounting Standards Board 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

 

U.S. GAAP – United States Generally Accepted Accounting Principles 
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1 Inledning 

I det inledande avsnittet presenteras en problembakgrund som ska ge läsaren en introduktion till 

det ämne som behandlas inom ramen för den här uppsatsen. Problembakgrunden leder vidare fram 

till studiens syfte och forskningsfrågor. Uppsatsens disposition klargörs också i detta avsnitt.  

   

1.1 Problembakgrund 

På en perfekt fungerande marknad flödar information mellan företag och dess intressenter 

friktionsfritt. I verkligheten har dock inte marknadens aktörer samma tillgång till information. 

Enskilda aktieägare närvarar inte i ledningsrummen och kan därför inte ta del av de beslut som tas 

i företagets löpande verksamhet. Aktieägarnas primära informationskälla utgörs således av 

företagets finansiella rapporter. Ett företags finansiella rapportering har traditionellt ansetts syfta 

till att informera ägare om företagsledningens förvaltning av bolaget (stewardship/accountability). 

I takt med omvärldsutvecklingen har det emellertid alltmer kommit att handla om att ge investerare 

och kreditgivare information om företagens värden (decision usefulness/valuation) (Murphy et al., 

2013).   

Revisorn är tillsatt som ett kontrollorgan mellan ägare och företagsledning i syfte att 

tillvarata ägarnas intressen och därigenom minska rådande informationsasymmetrier (Jensen & 

Meckling, 1976). Revisorn är vidare efter granskning skyldig att avge en revisionsberättelse som 

uppger huruvida de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning 

samt om företaget har lämnat erforderliga upplysningar enligt lag. Vilka dessa upplysningar är och 

hur företagen ska redovisa resultat och ställning regleras för börsnoterade bolag i IFRS-standarder 

framtagna av IASB, efter godkännande av EU (Marton et al., 2013).  

Då den finansiella rapporten är aktieägares främsta informationskälla till företagens 

förvaltning, resultat och ställning, ställs krav på den finansiella rapporteringens användbarhet. I 

IASBs ramverk (IASB Conceptual Framework, 2010) uppställs kriterier för vad som utgör 

väsentliga egenskaper hos en användbar finansiell rapport. Förutom kriterier för att uppnå 

användbarhet finns även grundläggande redovisningsprinciper att följa vid upprättande av 

finansiella rapporter. De redovisningsprinciper och redovisningsstandarder som ytterst hålls 

samman av IASBs ramverk syftar således till att öka användbarheten i den finansiella 

rapporteringen.  
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IASB tydliggör att de primära användarna av finansiella rapporter är investerare och kreditgivare. 

Det är främst för dessa användargrupper som standarderna utformas (Murphy et al., 2013). Den 

nya intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15, är tänkt att träda i kraft 1 januari 2017 och utgör ett 

tydligt exempel på en standard där IASB fokuserar på de primära användargrupperna. 

Balansräkningsansatser och värderingar till verkligt värde får vidare större utrymme i den nya 

standarden som även innefattar fler och mer detaljerade tilläggsupplysningar i syfte att ge 

kapitalmarknadens aktörer bättre information vid köp- och säljbeslut. Kritik har emellertid riktats 

mot IASBs fokusering på vilka de primära användarna av finansiella rapporter är och vad som 

statuerar en användbar rapport. Kritiker påpekar att standardsättarna nästintill har en 

monopolställning vid standardutformning där redovisningsprinciper och användbarhet definieras 

utifrån särskilda syften som är viktiga för några enskilda grupper av användare (Young, 2006). 

IASB har, som nämnts ovan, ett kapitalmarknadsfokus vid utformande av ramverk,  

redovisningsprinciper och standarder. I den här studien utgår vi vidare från att olika aktörer kan 

uppfatta finansiella rapporters användbarhet på olika sätt. Det kan i sin tur skapa problem då 

informationsasymmetrier ska överbryggas mellan företag och dess ägare eller i förhållande till 

andra intressenter. Konsekvenser vid bristande användbarhet kan exemplifieras genom de 

företagsskandaler som har drabbat marknaderna under de senaste åren. Skandaler som till exempel 

Enronskandalen har lett fram till ett mer allmänt ifrågasättande av företagens utformning av 

finansiella rapporter och dess användbarhet för aktieägare och andra intressenter 

(Finansinspektionen, 2002; TT, 2014). Användbarhet torde således utgöra ett mer komplext 

begrepp som därmed kanske inte ryms inom ramen för IASBs primära fokus.  

Användbarhet är även en fråga om möjligheten att förstå en finansiell rapport. Förståelse 

för ett företags finansiella information kräver expertkunskap inom finansiering, redovisning och 

företagsstrategier samt kunskap om den industriverksamhet vari företaget är verksamt (Dechow et 

al., 2004). Revisorer ska besitta denna kunskap och i sin granskande roll verka för att 

informationsgap mellan företagets ledning och dess ägare överbyggs. Informationsgapet ska 

minskas genom den finansiella rapportering som för noterade bolag upprättas enligt IFRS-

standarder. Standarderna ska, som tidigare omnämnts, främst leda till information som investerare 

och kreditgivare kan använda vid en bedömning av företagets värde. Standarderna är därmed inte 

i första hand utformade för att ägare ska kunna erhålla användbar finansiell information för 

utvärdering av företagsledningen. Även för dagens revisorer har de standarder som ska ligga till 
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grund för redovisningen och företagens finansiella rapporter blivit så omfattande och komplicerade 

att de ofta tar hjälp av redovisningsspecialister för att förstå standardernas innebörd och hur den 

ska efterlevas. Både revisorer och redovisningsspecialister är därför viktiga aktörer vid 

utformningen av användbara finansiella rapporter. Hur revisorer uppfattar och omsätter begreppet 

användbarhet i sin granskning av finansiella rapporter kan därför i sin tur påverka i vilken 

utsträckning informationsasymmetrier mellan företagets ledning och dess ägare kan reduceras.  

 

1.2 Syfte  

I den här studien undersöks svenska revisorers och redovisningsspecialisters syn på hur de i 

granskning och praxis hanterar de olika fokus som finns på, i huvudsak, två användargrupper av 

en finansiell rapport; kapitalmarknadens aktörer och ägare. Studiens syfte exemplifieras vidare 

genom den nya intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15. IFRS 15 används härmed som ett aktuellt 

exempel på en standardförändring och dess påverkan på användbarheten i den finansiella 

rapporteringen. Det angivna tillvägagångssättet ämnar illustrera hur revisorer och 

redovisningsspecialister i praktiken hanterar de olika fokus på användbarhet som finns, men som i 

IASBs standarder ensidigt riktas mot kapitalmarknadens aktörer.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån uppsatsens syfte formuleras två forskningsfrågor:  

- Hur blir en finansiell rapport, enligt revisorer och redovisningsspecialister, användbar både 

för ägare och kapitalmarknadens aktörer? 

 

- Hur påverkas användbarheten av införandet av den nya intäktsredovisningsstandarden, 

IFRS 15?  

 

1.4 Disposition  

I det inledande avsnittet presenteras den problembakgrund som underbygger uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor. Uppsatsens andra avsnitt utgörs vidare av ett metodavsnitt som bland annat 

behandlar metodval, genomförande av datainsamling och en källkritisk analys. I det tredje avsnittet 

presenteras studiens teoretiska referensram. Teoriavsnittets fyra delar inleds med en genomgång 

av agentteorin. Därefter presenteras IASBs ramverk följt av en behandling av standardutformning 

och intäktsredovisning. Studiens resultat presenteras i uppsatsens fjärde avsnitt. Det fjärde avsnittet 
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inleds med en presentation av studiens respondenter. Därefter behandlas respondenternas svar 

konfidentiellt. En diskussion av studiens resultat sker i avsnitt fem mot bakgrund av den teoretiska 

referensramen. I avsnitt sex återfinns avslutningsvis de slutsatser som framkommer genom den här 

studien samt framtida forskningsförslag. 
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2 Metod  

I metodavsnittet redogör vi för det sätt vi har valt att genomföra studien på och varför vi har valt 

det angivna tillvägagångssättet.    

 

2.1 Metodval 

De forskningsfrågor som behandlas i den här uppsatsen undersöks med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod i syfte att skapa en djupare förståelse i ämnet. Uppsatsen har vidare en deduktiv 

ansats. Vi utgår således från vår teoretiska referensram vid diskussion av studiens empiriska 

material (se Saunders et al., 2009).  

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes för att ge respondenterna 

möjlighet att tolka och utveckla sina svar utan större påverkan från oss. Följdfrågor och 

kompletterande frågor ställdes vid behov. Intervjuerna genomfördes med fyra stycken revisorer 

och redovisningsspecialister verksamma vid tre av de fyra största revisionsbyråerna. 

Respondenterna är experter inom redovisningsområdet och arbetar på daglig basis med att tolka 

och vägleda olika aktörer utifrån IFRS-standarder. De ger ut skrifter, internt såväl som i 

branschtidningar, håller seminarier och föreläser. Merparten av respondenterna ingår i 

policygrupper, däribland FARs policygrupp. De är därmed delaktiga, för att inte säga ledande, vid 

praxisutformning inom redovisningsområdet. Det är således deras tillämpning och tolkning av 

redovisningsstandarder som i sin tur kan påverka finansiella rapporters användbarhet för olika 

användargrupper. Revisorer och redovisningsspecialister har även möjlighet att påverka företagens 

utformning av finansiella rapporter vid konsultation och granskning. Revisorer kan vidare 

konsultera redovisningsexperter som specialiserat sig på olika redovisningsområden. Deras syn på 

användbarhet för kapitalmarknader och ägare kan härmed få stor betydelse för den slutgiltiga 

produktens användbarhet för olika intressentgrupper. Vi har medvetet valt att till exempel inte göra 

en enkätundersökning eller att intervjua revisorer och redovisare per se i syfte att kunna säkerställa 

respondenternas kompetensnivå. Då vi inte undersöker huruvida standarder rent praktiskt leder till 

användbarhet för kapitalmarknader eller ägare har vi valt att inte heller intervjua investerare eller 

andra användare av finansiella rapporter.  
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2.2 Urval och genomförande av datainsamling  

Urvalsprocessen inleddes med en internetsökning efter respondenter som tycktes besitta relevant 

kunskap om det ämne som undersöks i den här uppsatsen. Urvalet baseras således på ett målinriktat 

urval. Tjugo stycken potentiella respondenter kontaktandes via mejl under skrivandeprocessen. 

Femton potentiella respondenter besvarade den initiala intervjuförfrågan och totalt fyra 

respondenter kom sedermera att ställa upp på personliga intervjuer.  

Två dagar före själva intervjutillfället skickades en intervjumanual med öppna frågor ut till 

respondenten via mejl (se Bilaga 1). Intervjuerna genomfördes mellan den 20 november 2014 och 

den 16 december 2014. Tre intervjuer genomfördes i mötesrum på respektive respondents 

arbetsplats. En intervju genomfördes till slut via telefon då det geografiska avståndet mellan oss 

och respondenten var stort. Respondenten hade vid tidigare inplanerade personliga möten fått 

förhinder.  

Varje intervjutillfälle varade under 30 till 60 minuter. Intervjuerna spelades, med 

respondentens godkännande, in och transkriberades i regel senast dagen efter det aktuella 

intervjutillfället. Vissa respondenter efterfrågade en konfidentiell redogörelse av deras svar i 

uppsatsen. Vi respekterar deras önskan och namnger därför inte respondenterna vid presentation 

av respektive intervju. 

 

2.3 Bearbetning av data 

I uppsatsen presenteras, för att underlätta för läsaren, ett urval av insamlad primärdata. Endast 

information som vi anser har en stark anknytning till våra forskningsfrågor återfinns i 

resultatavsnittet. Respondenterna benämns vidare Respondent 1, 2, 3 respektive 4 i syfte att 

möjliggöra en konfidentiell redogörelse av deras svar.   

 För att möjliggöra en diskussion av det empiriska materialet har vi mot bakgrund av de 

semistrukturerade intervjuerna kodat det transkriberade materialet utifrån de centrala delar och 

tematiska drag som framkommit i intervjuerna. Indelningen görs för att förenkla jämförelser av 

respondenternas svar i diskussionsavsnittet mot bakgrund av den presenterade teoretiska 

referensramen (se Saunders et al., 2009, s. 492 ff.). I diskussionsavsnittet indelas och analyseras 

materialet också efter de tematiska drag som identifierats. I uppsatsens slutsats ämnas uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte därefter besvaras utifrån den genomförda diskussionen.   
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2.4 Källkritisk analys 

I en källkritisk analys kan källornas trovärdighet bedömas utifrån specifika kriterier, nämligen 

validitet och reliabilitet. Validiteten kan vara både intern och extern. Intern validitet innebär att 

studien representerar verkligheten på ett bra sätt. Extern validitet handlar om hur generell vår studie 

är och om den är giltig även i en annan kontext (Saunders et al., 2009, s. 156). Då vi genomfört en 

kvalitativ studie i form av personliga intervjuer kan detta leda till en lägre grad av allmän giltighet 

i jämförelse med en kvantitativ undersökning. Det faktum att vi som studenter har liten erfarenhet 

av intervjuteknik och utformning av intervjufrågor kan också påverka validiteten. Viss tolkning 

som påverkar den inre validiteten görs alltid. En kompletterande kvantitativ studie kunde ha 

genomförts inom ramen för den här uppsatsen i syfte att stärka validiteten.     

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning datainsamlings- och analystekniker leder till 

konsekventa resultat. För att undersöka studiens reliabilitet kan tre frågor besvaras. De första två 

frågorna är huruvida samma resultat kan uppnås vid ett annat tillfälle och om liknande 

observationer kan göras av andra observatörer (se Saunders et al., 2009, s. 156). De respondenter 

som intervjuades besitter djup kunskap på området och då de även är ledande experter inom 

området kan kanske samma resultat uppnås även vid ett annat tillfälle. Respondenterna kan dock 

tänkas ha en viss motvilja gentemot oss såväl som till att besvara våra frågor. Denna motvilja kan 

till exempel bero på skillnader i ålder, status och kunskapsgap. Sådana faktorer kan således tillföra 

en skevhet i studien.  

Den tredje frågeställningen behandlar tydligheten vid analys av rådata (se Saunders et al., 

2009, s. 156). Vi har nämligen en förförståelse för uppsatsens ämne och för våra forskningsfrågor 

liksom förutfattade meningar gällande respondenterna som skulle kunna påverka vår tolkning av 

studiens resultat. Det bör därför påpekas att även det kan tillföra en skevhet till studien. Kritik kan 

också riktas mot att respondenterna utgör en relativt liten och homogen grupp. Det behöver dock 

inte vara en nackdel i vår studie eftersom de är ledande experter på området och bidrar till 

utformandet av praxis inom redovisningsområdet. En studie som omfattat ett större antal 

respondenter eller olika respondentgrupper med olika relation till problemet kunde ha genomförts 

i syfte att öka reliabiliteten. 
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3 Teoretisk referensram  

I det teoretiska avsnittet redogörs för den teoribildning som i senare avsnitt används vid en 

diskussion av studiens empiriska resultat.   

 

3.1 Agentteori 

3.1.1 Agentteorins grunder 

Jensen och Meckling (1976) definierar ett agentförhållande som en överenskommelse där en eller 

flera parter, principalen, anlitar en annan part, agenten, för att utföra vissa uppgifter i principalens 

intresse. Teorin bygger emellertid på ett antagande om att agenten innehar mer information än 

principalen. Den så kallade informationsasymmetrin påverkar också principalens möjlighet att 

effektivt övervaka agentens handlande. Agentteorin förutsätter vidare att parterna agerar rationellt 

och att de använder kontraktsförhållanden för att maximera sin egen nytta (Adams, 1994). 

Agentteorin utgår dessutom från antaganden om en effektiv marknad som snabbt anpassar 

sig vid ändrade förhållanden och har primärt ansetts omfatta relationen mellan företagsledning och 

företagets aktieägare. Jensen och Meckling (1976) exemplifierar agentförhållandet genom ett 

företag som sammankopplar avtal mellan olika resursinnehavare, närmare bestämt aktieägare. 

Andra kontrakt som kan betraktas inom ramen för agentteorin är de mellan företagets ledning och 

företagets övriga intressenter. Företagets intressenter består av grupper som har ett legitimt anspråk 

på företaget. Begreppet intressenter omfattar således i själva verket, förutom ledning och 

aktieägare, även till exempel arbetstagare, kunder, leverantörer, kreditgivare och den övriga 

allmänheten (Hill & Jones, 1992). 

  

3.1.2 Agentrelationers problematik   

Agentteorin avser främst att lösa två problem som kan uppstå i agentrelationer. Den första 

agentproblematiken uppstår vid avsaknad av målkongruens mellan agent och principal. 

Agentteorin bygger nämligen på ett antagande om att principalens och agentens intressen 

divergerar. Parterna förutsätts dessutom handla i syfte att maximera sin egen nytta och anses därav 

benägna att agera opportunistiskt (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973; Sharpio, 2005). Jensen 

och Meckling (1976) menar till följd av antagandet att det finns anledning att befara att agenten 

inte alltid handlar i enlighet med principalens intressen. Om det råder målkongruens mellan agent 
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och principal kommer emellertid agenten att handla i enlighet med principalens intressen oavsett 

om dennes agerande övervakas eller inte, påpekar Eisenhardt (1989). 

Företagsledningens kontroll över hanteringen av känslig information komplicerar 

agentproblematiken ytterligare under rådande informationsasymmetrier. Förevarande 

informationsasymmetri innebär att ledningen kan filtrera eller snedvrida den information som 

senare ska nå företagets intressenter. Det försvårar i sin tur intressenternas möjlighet att kontrollera 

huruvida ledningen agerar i deras intresse eller inte (Hill & Jones, 1992). Agentproblematiken 

uppstår därför även då principalen har svårigheter att kontrollera agentens agerande eller då det är 

alltför kostsamt för principalen att kontrollera agentens handlande. Principalen saknar härav 

möjlighet att själv kontrollera agenten handlande ordentligt (Sharpio, 2005).   

Den andra agentproblematiken rör den riskfördelning som uppstår när principalen och 

agenten har olika attityder gentemot risk. Problemet innebär att principalen och agenten kan föredra 

olika företagsmässiga åtgärder på grund av att de har olika riskpreferenser (Eisenhardt, 1989). 

Principalen kan nämligen genom diversifiering anses vara riskneutral samtidigt som agenten kan 

anses vara riskobenägen på grund av avsaknaden av diversifiering. Agenten vill således skydda sig 

från onödigt risktagande och kan därför agera mot principalens intressen (Sharpio, 2005). 

De problem som kan uppstå i agentrelationer ger således upphov till ett övervakningsbehov 

av agenten från principalens sida. Principalen försöker härmed utjämna rådande 

informationsasymmetrier genom att utforma olika informationssystem och övervakningssystem. 

Härigenom försöker denne vidare begränsa agentens opportunistiska beteende genom att ådra sig 

övervakningskostnader eller genom att skapa lämpliga incitament för agenten att handla i enlighet 

med principalens intressen (Sharpio, 2005). Principaler ådrar sig bland annat 

övervakningskostnader genom att utsätta finansiella rapporter för extern och oberoende granskning 

av revisorer. Agenten kan i sin tur ådra sig kostnader för till exempel internrevision och därigenom 

signalera ett ansvarfullt och avtalsenligt handlande (Adams, 1994). 

  

3.1.3 Finansiell information och revisorns roll i agentteorin 

Ett företag och dess intressenter lägger vikt vid företagets finansiella rapporter. Finansiella 

rapporteringssystem som tillhandahåller relevant och tillförlitlig information minskar också 

kostnaden för graden av osäkerhet i de kontrakt som baseras på företagets räkenskaper. Van Der 

Plaats (2000) poängterar att principalen därför behöver reducera rådande informationsasymmetrier 
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och jämna ut sitt informationsunderläge i förhållande till agenten. Denne är således i behov av en 

oberoende revision som kan kontrollera den av agenten tillhandahållna informationen. Revision 

underbygger den finansiella rapporteringens trovärdighet och påverkar därigenom även 

investerarnas förtroende för kapitalmarknaden. En agent kan emellertid komma att påverka 

revisorn i en riktning i enlighet med agentens egna intressen. Revisorn måste därför upprätthålla 

en balans mellan sin kritiskt granskande yrkesroll och samtidigt bibehålla en god klientrelation 

med företagets ledning (Van Der Plaats, 2000). 

  

3.1.4 Agentteorin och den här studien   

IASBs ramverk har utformats för att, mot bakgrund av en agentteori, överbrygga 

informationsasymmetrier. Regleringar lindrar således effekten av informations-

asymmetriproblematiken. Den konceptuella basen för IASBs standarder riktar sig mot investerare 

i agentförhållandet, samtidigt som företag kan ha kontraktuella förbindelser med fler parter (IASB 

Conceptual Framework, 2010). Företagets affärsmässiga transaktioner och tillhörande 

redovisningsstandarder blir emellertid alltmer komplexa. Det ökar i sin tur revisionens möjlighet 

att skapa mervärde, menar DeFond och Zhang (2014). Studier definierar vanligen revisionskvalitet 

som sannolikheten att en revisor upptäcker och rapporterar ett åsidosättande i en klients finansiella 

rapportering. Det påverkar även den finansiella rapporteringens kvalitet (se DeAngelo, 1981; 

DeFond & Zhang, 2014). Dessa uttalanden tyder på att revisorn har en betydelsefull roll vid 

utformande av användbara finansiella rapporter och utjämnande av informationsasymmetrier. 

 

3.2 IASBs ramverk  

I IASBs ramverk stadgas att den finansiella rapporteringens övergripande syfte är att generera 

finansiell information som är användbar för befintliga och potentiella investerare samt långivare 

och andra kreditgivare i deras beslutfattande. I ramverket uppställs även kvalitativa egenskaper för 

att detta syfte ska kunna uppnås. Användbarhet ska således åstadkommas genom de fundamentala 

kvalitativa egenskaperna för finansiell rapportering, tillförlitlighet och relevans. Vidare kan dessa 

egenskaper förstärkas genom ett eftersträvande av jämförbarhet, verifierbarhet, begriplighet och 

aktualitet. I vissa fall måste dock en förstärkande kvalitativ egenskap efterges till förmån för en 

annan (IASB Conceptual Framework, 2010). 

 I ramverket stadgas även vikten av att kostnaden för den finansiella informationen kan 

uppvägas av dess fördelar. Alla befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra 
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kreditgivare kan dock inte förvänta sig att den finansiella informationen riktas direkt till dem. De 

utgör emellertid de primära användarna mot vilka det övergripande syftet med den finansiella 

informationen riktas. Dessa aktörer behöver information för att kunna bedöma ett företags 

potentiella framtida kassaflöden (IASB Conceptual Framework, 2010; Verdi, 2006). Andra 

användare av finansiella rapporter som till exempel företagsledning, tillsynsmyndigheter och den 

övriga allmänheten måste istället förlita sig på den finansiella rapporteringens övergripande syfte 

eftersom det kan generera användbar finansiell information även för dessa icke-primära 

användargrupper (IASB Conceptual Framework, 2010).  

   

3.2.1 Användbarhet för kapitalmarknader och utvärdering av företagsledningar  

Användbarhet enligt IASBs ramverk kan delas in i två områden. Dessa är användbarhet för 

kapitalmarknader och användbarhet för utvärdering av företagsledningar (Kothari et al., 2010; 

Murphy et al., 2013; Dichev et al., 2013; Wagenhofer, 2014). Användbarhet för kapitalmarknader 

syftar till att skapa standarder som ger information som kan användas av investerargrupper för att 

ta välgrundade köp- och säljbeslut (decision usefulness). Användbarhet för utvärdering av 

företagsledningar handlar snarare om hur väl en finansiell rapport förmår att ge information om 

hur företagsledningen förvaltat bolaget och dess kapital (stewardship/accountability) (Wagenhofer, 

2014).  

Det finns skilda åsikter bland forskare och praktiker angående hur de två synsätten på 

användbarhet uppnås liksom hur de ska definieras (se Murphy et al., 2013). En del aktörer anser 

att de båda synsätten överlappar varandra medan andra menar att de genomgående utgör två 

separata synsätt (se Gjesdal, 1981; Bushman et al., 2006; Narayanan & Davila, 1998; O’Connell, 

2007). Beyer et al. (2010, s. 297) ställer till exempel frågan om varför regler angående 

tilläggsupplysningar behövs om finansiell information skapar användbarhet för både 

kapitalmarknader och för utvärdering av företagsledningar.  

 

3.2.2 Synsätt 1: Användbarhet för kapitalmarknader 

De primära användarna av finansiell information är enligt IASBs ramverk investerare och 

kreditgivare. Det innebär att standarder utformas för att ge väsentlig information till just dessa 

grupper av användare. I början av 1970-talet skiftade standardsättarnas fokus från att se utvärdering 

av företagsledningen (stewardship/accountability) som det primära ändamålet för användbar 
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finansiell information till att istället fokusera på investerare och kreditgivare (decision usefulness). 

Kreditgivare och investerare behöver finansiell information för att kunna ta välgrundade beslut i 

köp- och säljsituationer. För företagens del handlar det om att få tillgång till resurser i form av 

kapital. Det ligger därmed också i deras intresse att lämna finansiell information till 

kapitalmarknaderna (Murphy et al., 2013; Young, 2006; Hjelström et al., 2014). 

 

3.2.3 Synsätt 2: Användbarhet för utvärdering av företagsledningar 

Finansiell information har historiskt sett varit ämnad att användas för att möjliggöra ägarnas 

utvärdering av företagsledningens förvaltning av bolaget. Detta synsätt utgår från agentteorin där 

informationsasymmetrier mellan företagets ägare och dess företagsledning behöver reduceras. 

Standardsättarnas fokus har, som ovan omnämnts, skiftat och redovisningen ska nu istället primärt 

ge användbar information till kapitalmarknader. I IASBs ramverk finns för närvarande inte heller 

ordet “stewardship” med. IASB har istället försökt beskriva begreppets innebörd. Ravencroft och 

Willams (2011) undersöker detta skifte och hävdar att det är ett ideologiskt skifte där synen på 

användbar finansiell information flyttats över från en möjlighet att utvärdera och kräva ansvar 

(accountability) av företagsledningen till en användbarhet som handlar om kapitalmarknadens 

behov av information. Dessa forskare menar vidare att teknik och kunskap bland praktiker inte följt 

med i den här utvecklingen. Skiftet utgör därför snarare ett konceptuellt skifte som gett upphov till 

en ny redovisningsdiskurs.  

Young (2006) menar också att fokuseringen på användbarhet för kapitalmarknaden alltmer 

har kommit att tas för given. Flera forskare inom detta område indikerar att bokföring och 

redovisning tidigare var ett hantverk. Det fanns vissa grundläggande metoder för att hantera 

redovisningen, exempelvis genom att matcha kostnader och intäkter eller att inta en försiktighet 

vid en intäktsbokföring. Dessa metoder användes oavsett vem användaren av den finansiella 

rapporten var. Ingen specifik användargrupp styrde således utformningen av 

redovisningsstandarder (se Young, 2006; Murphy et al., 2013). En optimal redovisningsstandard 

är idag beroende av de primära användarnas behov av information för att ta köp- och säljbeslut 

(Beyer et al., 2010). 
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3.3 Standarder  

3.3.1 Regel- och principbaserade standarder 

Redovisningsstandarder diskuteras ofta utifrån deras mer eller mindre tvingande karaktär. Här talas 

om princip- eller regelbaserade standarder. Regelbaserade standarder tenderar att innehålla 

detaljregleringar och utgör en kokbok med tydliga recept för hur företag ska hantera redovisningens 

olika aspekter. Principbaserade standarder utgår däremot från ett synsätt med flera möjliga 

tolkningar gällande redovisningens utformning. Regelbaserade standarder kräver därför en mindre 

mängd tilläggsupplysningar eftersom alla företag förväntas hantera redovisningen på samma sätt. 

Standarder som bygger på principer kräver emellertid desto fler upplysningar beträffande vilka 

tolkningar och bedömningar som ligger till grund för företagens redovisning (Schipper et al., 2009).  

Vilken av dessa två ytterligheter, principer eller regler, som ger upphov till en högre 

användbarhet i de finansiella rapporterna har studerats. Alla standarder kan dock, oavsett om det 

rör sig om IFRS eller U.S. GAAP, anses vara principbaserade i den meningen att de baseras på ett 

ramverk och på grundläggande principer i syfte att uppnå det primära målet användbarhet vid 

beslutsfattande (Nelson et al., 2002; Shipper, 2003; Niemeier, 2008). 

Nelson et al. (2003) undersöker effekterna av att en standard exempelvis rör sig mot en 

ökad reglering, det vill säga mot ett mer regelbaserat regelverk. I studien visar forskarna att både 

revisorer och företagsledning agerar annorlunda vid granskning och upprättande av en finansiell 

rapport beroende på om standarden är regel- eller principbaserad. Det beror på att företag agerar 

på olika sätt beroende på standardernas precision. Vid mer regelbaserade standarder tenderar 

företagen att vara mer aggressiva i sin redovisning. Vid mindre precisa standarder blir företagen 

emellertid försiktigare. Skillnaden i förhållningssätt beror på att företagen vid tillämpning av en 

mindre precis standard inte kan vara lika säkra på att de befinner sig inom gränsen för vad en 

revisor eller en domstol skulle acceptera. Detta agerande, både från revisorns och företagen sida, 

påverkar i sin tur användbarheten av de finansiella rapporterna eftersom båda parternas incitament 

gör informationen skev, mindre rättvisande och därmed också mindre användbar. Det visar hur 

asymmetrin i tillgången på information hos ägare och ledning leder till konkreta problem och en 

misstro från båda parter. “CFOs have their own objectives, which at times may work at cross-

purposes to the interests of investors, creditors, etc” (Nelson & Skinner, 2013, s. 37).  
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3.3.2 Tilläggsupplysningar 

I IASBs ramverk stadgas att det i första hand är kapitalmarknaderna som ska förses med 

information för att dess aktörer ska kunna fatta välgrundade köp- och säljbeslut. Alla, det vill säga 

tidigare, nuvarande eller kommande investerare och kreditgivare, ska ha tillgång till samma 

information. Trots att standarderna upprättas utifrån ramverket förs en diskussion om att 

tilläggsupplysningarna är för många och att de är otillräckliga (Hjelström et al., 2014). 

Standardernas komplexitet, liksom antalet standarder, innebär vidare att det är en svår uppgift att 

förstå och tolka deras innehåll. Det kan leda till att företagen börjar producera finansiell 

information utan att göra väsentlighetsbedömningar. Det blir då istället snarare en process för att 

hitta strategier i syfte att leva upp till standardernas krav. Företagsledningar har inte heller alltid 

samma syn som normsättare eller aktörer på aktie- och kreditmarknader gällande det 

informationsbehov som ligger bakom de detaljerade upplysningskraven. Företagen har en större 

intressentgrupp att ta hänsyn till och har även andra incitament för att inte vilja dela med sig av 

alltför detaljerad information (Nelson et al., 2003; Beyer et al., 2010).  

 

3.3.3 Användbarhet i förevarande studie  

Vad som upplevs som användbarhet i en finansiell rapport varierar beroende på vem som tillfrågas. 

Det är däremot tydligt att IASB ser kapitalmarknadernas aktörer som de främsta användarna av 

finansiella rapporter. Att stor vikt läggs på kapitalmarknaderna har att göra med viljan att optimera 

resursallokeringen, lokalt och globalt. En av de viktigaste frågorna för standardsättare är således 

att identifiera vilken information som användare behöver och att sedan omsätta detta i finansiella 

standarder (Wagenhofer, 2014; Hjelström et al., 2014). 

En annan aspekt av användbarhet har att göra med hur redovisningsstandarderna är 

utformade. Det kan handla om graden av regel- eller principbaserade regleringar i standarderna 

samt hur omfattande tilläggsupplysningar som krävs (se avsnitt 3.3.1 och avsnitt 3.3.2). Detta får 

olika effekter hos företagen och revisorerna. Företagen producerar de finansiella rapporterna och 

revisorerna utgör ett kontrollorgan tillsatt för att ta tillvara ägarnas intressen. Här uppstår en möjlig 

problematik för revisorer gällande hur de ska tillvarata ägarnas intresse i att utvärdera 

företagsledningen samtidigt som de ska tillse att företagen upprättar den finansiella rapporten i 

enlighet med IFRS, vars främsta syfte är att informera kapitalmarknaden.  
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3.4 Intäktsredovisning 

3.4.1 Synen på intäkter 

Synen på intäkter och standardutformning inom redovisningsområdet kan sammanhänga med 

IASBs fokusering på användbarhet för kapitalmarknader. Det kan även hänga samman med den 

mer nedtonade fokuseringen på användbarhet för utvärdering av företagsledningar (Wagenhofer, 

2014). Det finns således två olika synsätt gällande intäkter och vad de avser att mäta. Enligt det 

första synsättet utgör intäkter en indikator på ett företags och dess lednings prestationer. Synsättet 

hänger samman med användbarhet för utvärdering av företagsledningar. Enligt det andra synsättet 

innebär intäkter en förmögenhetsökning eller kontroll över ekonomiska resurser. Det andra 

synsättet hör således samman med användbarhet för kapitalmarknader (Dechow & Schrand, 2004; 

Wagenhofer, 2014).  

Det första synsättet beträffande intäkter innebär att intäkter redovisas i resultaträkningen 

när de är intjänade och realiserbara. Vanligen innebär detta att risker och förmåner ska ha överförts 

till köparen. Häri vilar en försiktighet på grund av rådande informationsasymmetrier mellan 

företagsledning och ägare. Det krävs därför en ökad verifiering för att realisera en intäkt än vad det 

gör vid en förlust. Dessutom förväntas kostnader som är hänförliga till intäkten matchas i samma 

period som intäkten (se Dechow & Schrand, 2004).  

Det andra synsättet innebär ett mer balansräkningsorienterat perspektiv. Tillgångar och 

skulder värderas enligt anskaffningskostnad (historical cost) eller verkligt värde (fair value) och 

redovisningen av en intäkt representerar en förändring av dessa värden. Synsättet företräder en mer 

neutral syn på redovisningen av intäkter där intäkter och förluster realiseras på samma 

sätt (Bromwich et al., 2010). 

Nuvarande intäktsredovisning representerar det första synsättet. Försiktighet och 

matchning har, liksom värdering av tillgångar och skulder till anskaffningsvärden, ansetts vara 

viktiga principer. Anskaffningsvärden är vidare neutrala i förhållande till löpande förändringar i 

förmögenhet. Den nya intäktsredovisningen IFRS 15 representerar emellertid snarare det andra 

synsättet på intäkter. Värdering till verkligt värde framhålls således i den nya standarden. Det leder 

till snabbare genomslag vid förmögenhetsförändringar.       
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3.4.2 Kommande intäktsredovisningsstandard, IFRS 15 

Mot bakgrund av de företagsskandaler som drabbade främst USA under 1990-talet och början av 

2000-talet påbörjades ett arbete för att ta fram en ny intäktsredovisningsstandard. En ny standard 

framarbetades bland annat på grund av att intäkter är i fokus hos många intressentgrupper och att 

det därmed kan finnas incitament för företag att manipulera intäktsredovisningen. Företagen agerar 

vidare i en allt komplexare värld där de även erbjuder alltmer invecklade tjänster. De affärsmodeller 

och kundkontakt som företagen arbetar efter blir också alltmer komplexa. Det leder till att den 

intäktsredovisning som använts inte längre kan avspegla en rättvisande bild (Wagenhofer, 2014).  

Samtidigt som affärsvärlden förändrats har även kraven på den finansiella rapporteringen ökat. En 

alltmer frekvent rapportering har resulterat i att standardförändringar på bland annat intäktsområdet 

halkat efter och att vägledningar ofta saknats.  

Arbetet med att ta fram den nya intäktsredovisningsstandarden är ett gemensamt projekt 

mellan IASB och FASB i syfte är att utforma ett enhetligt och uttömmande principbaserat regelverk 

för all intäktsredovisning (McConnell, 2014). I maj 2014 publicerades efter många års arbete, IFRS 

15, Revenue from Contracts with Customers. Standarden ska gälla för alla slags transaktioner och 

branscher. Viss kritik har emellertid riktats mot standarden då en standard ska kunna vara 

användbar för både kapitalmarknader och för utvärdering av företagsledningar. Vad som utgör 

användbar intäktsredovisning kan vidare variera mellan branscher och transaktioner (Wagenhofer, 

2014; IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, Project Summary and Feedback 

Statement). 

IFRS 15 är en samlad modell med balansräkningsansats. Kontraktet är i fokus i den nya 

intäktsredovisningsstandarden. För investerargrupper ses kontraktet mellan företaget och dess 

kunder som ett bevis på att företagets intäkter baseras på tillförlitliga prestationer. Det underlättar 

i sin tur prognostiseringen över den framtida lönsamheten (Wagenhofer, 2014). 

Intressenter på kapitalmarknaderna föredrar vidare att analysera företagens nuvarande och 

framtida värde utifrån intäkter snarare än utifrån resultat (Wagenhofer, 2014). Det faktum att 

intäkter är centrala för primära användare av finansiella rapporterna gör det även lämpligt att 

undersöka hur användbarheten förändras vid införandet av den nya intäktsredovisningen, IFRS 15. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes med revisorer och 

redovisningsspecialister inom ramen för den här studien. I det första delavsnittet presenteras 

respondenterna och deras arbete med IFRS-standarder. Respondenternas svar behandlas därefter 

konfidentiellt i efterföljande delavsnitt.  

 

4.1 Presentation av respondenter 

Intervjun med Carl-Henrik Lindgren genomfördes 2014-11-20 på EYs huvudkontor i Stockholm. 

Carl-Henrik Lindgren är civilekonom och har tidigare arbetat med koncernredovisning på bland 

annat ABB. Sedan sju år tillbaka arbetar han dock som redovisningsspecialist i Nordic IFRS Desk 

på EY. Carl-Henrik Lindgren har också ingått i det gamla redovisningsrådet under fyra år och sedan 

det ombildades suttit i expertpanelen som tar fram rekommendationer och remissvar till IASB. Han 

är även verksam i Näringslivets redovisningsgrupp.  

Intervjun med Ulrika Anjou genomfördes på PwCs huvudkontor i Stockholm 2014-11-27. 

Ulrika Anjou har tidigare varit verksam som revisor. År 2005 började hon arbeta på PwC som 

redovisningsspecialist inom IFRS med inriktning på bland annat intäktsredovisning. Ulrica Anjou 

ingår även i FARs policygrupp för redovisning som ger ut redovisningsrekommendationer men 

föreläser också om redovisning både för kunder och medarbetare.  

Intervjun med Göran Abrahamsson genomfördes 2014-11-27 på EYs huvudkontor i 

Stockholm. Göran Abrahamsson har arbetat på EY i 26 år och blev auktoriserad revisor år 1993. 

För ungefär tio år sedan, vid införandet av IFRS, blev Göran Abrahamsson ansvarig för en 

specialistgrupp med fokus på IFRS. Han har några revisionsuppdrag kvar men har under de senaste 

åren alltmer kommit att arbeta med redovisning och redovisningsfrågor. Även Göran Abrahamsson 

är ledamot i FARs policygrupp.  

Intervjun med Pernilla Lundqvist genomfördes via telefon 2014-12-16. Pernilla Lundqvist 

är verksam som redovisningsspecialist på KPMG. Hon arbetar även som universitetsadjunkt på 

Handelshögskolan i Göteborg, är ekonomie doktor och ledamot i FARs policygrupp. Pernilla 

Lundqvist sitter också som sakkunnig i redovisningsutredningen och håller kurser inom 

redovisning för praktiker.  
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4.2 Agentteori och överbyggande av informationsasymmetrier 

Samtliga respondenter påpekar att revision utgör en extern kvalitetsstämpel på att en revisor har 

granskat rapporten å aktieägarnas vägnar, liksom att styrelse och ledning har genomfört sitt 

uppdrag. Det är den enda insynen aktieägarna har. Respondent 3 menar att revisorn inte ska ha ett 

sådant ”cost-benefit-tänk” som bolag kan tänkas agera utifrån. Revisorn ska således fokusera på 

att kontrollera riktigheten i den information som företaget presenterar.  

Vidare understryker respondenterna att bolagets styrelse och ledning ytterst är ansvariga 

för den finansiella rapportens innehåll. Respondent 1 och 2 anser emellertid att revisorns uppgift 

har blivit allt svårare att genomföra i takt med att regleringarna ökar. Redovisningsspecialister har 

därmed fått en allt viktigare roll i att stödja och komplettera revisorn med sina detaljkunskaper på 

olika områden, menar Respondent 1. Det är även svårt för bolagen att hålla uppe den här typen av 

kompetens då det ständigt utvecklas nya tekniskt och komplext skrivna standarder. Det klarar bara 

de stora bolagen, understryker Respondent 1 och 3.        

  

4.3 Användbarhet för kapitalmarknader och utvärdering av företagsledningar 

Enligt Respondent 1 och 2 kännetecknas en användbar finansiell rapport framförallt av 

företagsanpassade beskrivningar som återspeglar företagets redovisningsprinciper, händelser och 

transaktioner i syfte att uppnå transparens. Samtliga respondenter anser dock att företag inte bör 

använda standardformuleringar från årsredovisningsmallar i noterna. Respondent 4 anser vidare att 

en kvalitativ finansiell rapport kännetecknas av ett efterlevande av de kvalitativa egenskaperna i 

IASBs ramverk. Detta ska leda till användbar finansiell information och en bra finansiell rapport.  

 Samtliga respondenter understryker att IASB fokuserar på att de finansiella rapporterna 

utformas för investerarna på aktiemarknaden eller motsvarande. Respondenterna anser att de 

finansiella rapporterna därigenom blir användbara även för andra intressenter än de primära 

användarna på kapitalmarknaderna. Respondent 3 anser att det är ett rimligt huvudfokus för den 

här typen av företag eftersom regelverken är utformade för ett stort antal ägare utan alternativ 

möjlighet att erhålla information än den som presenteras i den finansiella rapporteringen. 

Respondenten hävdar vidare att information ska lämnas även om företaget inte alltid vill det. Då 

IFRS består av principbaserade standarder finns ett väsentlighetskriterium och viss flexibilitet kan 

utnyttjas. Det är emellertid en utmaning att förhålla sig till ett väsentlighetsbegrepp idag mot 
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bakgrund av höga upplysningskrav. Respondent 3 anser dock att väsentlighetskriteriet bör och kan 

utnyttjas mer. Risken med IFRS är annars att användaren drunknar i all information. 

 Respondent 2 poängterar att IASB i sin fokusering på användbarhet för kapitalmarknaden 

bortser från att revisorerna får svårt att granska redovisningen eller att företag har svårigheter att 

utforma redovisningens noter. Det krävs alltid ett samspel med revisorer och andra intressenter för 

att öka kvaliteten, understryker Respondent 2. Problemet är att olika användargrupper har krävt 

olika tilläggsupplysningar som sedan har adderats. Fokus på investerare leder till exempel till att 

verkligt värde generellt sett anses mer relevant än anskaffningsvärde vid värdering av balansposter. 

Försiktighetsprincipen har i sin tur tonats ner. Tillämpning av verkligt värde leder vidare till en 

ökad relevans samtidigt som tillförlitligheten minskar då det innebär subjektiva värderingar av 

olika poster, understryker Respondent 2.  

 

4.4 Standardutformning  

Respondent 2 menar att standardförändringarna följer utvecklingen av den miljö där företagen 

agerar. Förändringarna är viktiga drivfaktorer för att investerare ska få fin information även om en 

del standarder är mindre populära bland företag. Ska det finnas ett globalt regelverk är antagligen 

principbaserade standarder att föredra menar samtliga respondenter. Det går inte att utforma regler 

som omfattar alla företeelser och förhållanden i världen, menar Respondent 2. Nackdelen är dock 

att komplexiteten ökar och att det numera finns standarder som kräver specialistkunskap. 

Respondent 1 anser vidare att principbaserade regelverk, som IFRS, är bra eftersom alla 

transaktioner är olika. Det är viktigt att kunna anpassa efter sin verksamhet, menar Respondent 1.  

Med nya principbaserade standarder ökar normalt även upplysningskraven. Respondent 2 

anser att det är bra med utökade krav på företag att beskriva sitt handlande. Respondent 4 menar 

att nya upplysningskrav förväntas öka den finansiella informationens användbarhet. Respondent 2 

påpekar dock förekomsten av en diskussion kring ”disclosure overload”. En del upplysningar kan 

tas bort till förmån för andra upplysningar som tydliggör andra beskrivningar istället. Då skulle 

även kvaliteten och användbarheten i den finansiella rapporteringen kunna öka i takt med 

utformningen av mer företagsspecifika beskrivningar, understryker respondenten.   

Respondent 3 anser att någon måste lägga ribban för vilka upplysningar som ska finnas. 

Respondent 4 efterlyser i sin tur någon form av ”disclosure framework”. En företagsledning ställer 

sig annars frågande till varför stora resurser ska läggas på upplysningar som ingen tycks bry sig 
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om. Den stående kritiken mot IFRS är att det blir alltför mycket upplysningar. Någonstans måste 

det sättas upp en gräns för vad som är rimligt, påpekar respondenterna. 

 Respondent 4 poängterar dock svårigheten att avgöra var gränsen för principbaserade 

respektive regelbaserade regelverk går och att ett regelverk måste sättas i relation till ett annat för 

ett avgörande i frågan. U.S. GAAP beskrivs vanligtvis som en kokbok och IFRS som ett mer 

principbaserat regelverk. U.S. GAAP innehåller mer detaljerande normer då regelverket är anpassat 

till den miljö som normerna tillämpas i, understryker Respondent 4.  

 

4.5 Den nya intäktsredovisningen 

Intäktsredovisning är mycket viktigt och flexibiliteten i dagens tillämpning kan vara för stor, menar 

Respondent 1. Intäktsredovisningen visar hur och var bolaget tjänar pengar och bör därför 

uppmärksammas mer. Samtliga respondenter anser att det är bra att IFRS 15 införs. Respondent 3 

finner styrkor i den nya standarden och poängterar lättnaden i att den liknar nuvarande standarder 

även om den är betydligt mer specificerad. Genom IFRS 15 har befintliga luckor i nuvarande 

intäktsstandarder systematiskt behandlats, menar Respondent 3. Respondent 3 ser dock 

utvecklingen mot ett balansorienterat synsätt som något olycklig eftersom det alltmer går ut på att 

balansräkningen ska vara riktig samtidigt som resultaträkningen snarare blir en transportsträcka 

mellan två balansräkningar. Det är emellertid inte omvärldens uppfattning då dessa aktörer utgår 

från resultaträkningen. Respondent 4 ser vidare fördelar med att införa enhetliga principer framför 

en branschspecifik standard. Denne menar att intäktsredovisning är ett område som inte bör ha 

branschvägledningar. Det kan dock finnas en intressekonflikt mellan affärshemligheter och 

läsarens behov som gör att företagen inte vill ge för mycket detaljerade upplysningar kring hur 

dessa erhåller sina intäkter, menar Respondent 1. 

Respondent 1 och 4 hävdar att en nackdel med IFRS 15 är att den är svårt skriven och 

mycket omständlig. Upplysningskraven blir till exempel nya för alla bolag men alla 

upplysningskrav är nödvändigtvis inte bra och de kan vara för många med en risk för ”disclosure 

overload”.  

Mot bakgrund av att den nya standarden är svårt skriven och mycket mer omfattande än 

nuvarande intäktsstandarder ser respondenterna 1, 2 och 3 en risk i att standardtillämpare kommer 

söka vägledning i amerikansk tolkning som är mer detaljerad och regelstyrd. Det gör att standarden 
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kan komma att närma sig en regelbaserad utformning även om den formellt sett är principbaserad. 

Detta menar respondenterna i sin tur kan leda till sämre användbarhet för investerare.  

Respondent 1, 2 och 3 tror att användbarheten kommer att öka i och med införandet av den 

nya standarden. Det beror på att de utökade upplysningskraven kommer att ge läsaren mer 

information kring det centrala området intäkter än idag. Respondent 4 menar emellertid att det är 

svårt att uttala sig om huruvida IFRS 15 kommer att leda till en ökad användbarhet i den finansiella 

informationen. Användbarheten är beroende av hur standarden kommer att efterlevas och 

tillämpas. Genom det utökade upplysningskravet ser dock även Respondent 4 att läsaren ges en 

bättre möjlighet att bedöma företagets finansiella information och hoppas att användbarheten 

härigenom kan komma att öka. 
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5 Diskussion   

I det här avsnittet diskuteras resultatet av studiens empiriska undersökning mot bakgrund av den i 

avsnitt 3 presenterade teoretiska referensramen. Genom en diskussion av materialet ämnas 

studiens syfte uppnås och uppsatsens forskningsfrågor besvaras. 

 

5.1 Agentteori och överbyggande av informationsasymmetrier 

Enligt Jensen och Mecklings (1976) definition av ett agentförhållande innehar agenten mer 

information än principalen. I vår studie innebär detta att det föreligger informationsasymmetrier 

mellan företagets ledning och dess ägare. Parterna förutsätts dessutom vara nyttomaximerande 

samtidigt som deras respektive intressen antas vara oförenliga. Informationsgapet innebär att 

företagsledningen kan snedvrida eller filtrera den information som ska nå företagens ägare och 

övriga intressenter (Jensen & Meckling, 1976; Adams, 1994). Respondenterna bekräftar 

förekomsten av och problem med rådande informationsasymmetrier. Intervjuerna indikerar att 

informationsasymmetrier måste överbyggas då den finansiella rapporteringen är den enda insyn en 

aktieägare har i företagets ekonomiska verksamhet. Rapporten måste således vara användbar.    

I syfte att minska informationsasymmetrier behövs ett kontrollorgan som ska överbrygga 

gapet mellan agent och principal. Respondent 1 och 2 framhäver särskilt vikten av revisorers 

existens och anser, liksom Van Der Plats (2000), att revisorn underbygger trovärdigheten i den 

finansiella rapporteringen. Respondent 1 påpekar vidare att revision är en extern kvalitetsstämpel 

på att en revisor granskat rapporterna å aktieägarnas vägnar, liksom att styrelse och ledning har 

genomfört sitt uppdrag. Respondent 2 anser dock att revisorns roll alltmer har hamnat i fokus efter 

uppdagande av företagsskandaler och ökande komplexitet i redovisningen. Van der Plaats (2000) 

uttalande om vikten av att revisorn eftersträvar en bra balans mellan sin kritiska granskning och 

samtidigt har en god relation med företagens ledning bekräftas även av Respondent 3. Respondent 

3 påpekar också vikten av att revisorn inte har ett ”cost-benefit tänk” vad gäller de finansiella 

rapporternas innehåll.  

Revisionskvalitet innebär att en revisor ska kunna upptäcka och rapportera ett åsidosättande 

i rapporteringen (DeAngelo, 1981). En högre grad av revisionskvalitet påverkar i sin tur graden av 

kvalitet och användbarhet i den finansiella rapporteringen (DeFond & Zhang, 2014). Regleringar i 

enlighet med IASBs ramverk är tänkta att minska asymmetrierna mellan företagen och dess 

intressenter. På grund av den ökande komplexiteten i standarderna betonar DeFond och Zhang 
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(2014) att det skapas en konsultvänlig miljö för revisionsbyråerna och en ökad möjlighet för 

revision att skapa mervärde för olika aktörer. Respondent 1 och 2 understryker även att revisorernas 

uppdrag blir allt svårare att genomföra i takt med att regleringarna ökar i omfång och detaljer. 

Respondenterna betonar att revisorns roll ökat i betydelse men att det också är allt svårare för 

revisorerna att ha tillräckliga kunskaper inom alla områden. Respondent 1 menar att 

redovisningsspecialister därför kan komplettera och understödja revisorn med sina detaljkunskaper 

men att redovisningsspecialisten även agerar som en konsult för bolag.   

 

5.2 Användbarhet för kapitalmarknader och utvärdering av företagsledningar  

Respondenterna anser i stora drag att en användbar finansiell rapport kännetecknas av de 

kvalitativa egenskaper som anges i IASBs referensram (2010) i syfte att uppnå användbarhet. 

Young (2006) och Murphy et al. (2013) hävdar i sina studier att användbarheten för 

kapitalmarknaden tas för given och att detta kommit att innebära att normer kring 

redovisningsprinciper tas fram med dessa användare i fokus. Respondenternas svar i vår studie 

indikerar att även revisorer och redovisningsspecialister tar användbarheten för kapitalmarknaden 

för given. Respondent 2 bekräftar att en investerarfokusering leder till att verkligt värde framhålls 

framför anskaffningsvärde samt att traditionellt grundläggande principer som matchnings- och 

försiktighetsprincipen tonas ner. Vidare menar Respondent 2 att IASBs fokusering på utformande 

av finansiella rapporter för aktörer på aktie- och kreditmarknaderna leder till att “de struntar i att 

preparers, företagen, får jobbigt att sätta ihop redovisningens noter utan det är investorerna som är 

det viktigaste. Det tycker jag att de är ganska tydliga med IASB i olika sammanhang. Investorerna 

som ska ha fin, bra, information för att fatta bra beslut”. 

Att den finansiella rapporten blir mer användbar för intressenter på kapitalmarknaderna 

behöver dock inte stå i strid med att den även blir användbar för andra intressenter (IASB 

Conceptual Framework, 2010). Respondent 4 understryker att utformandet av användbar 

information för de primära användarna som åsyftas i IASBs ramverk inte begränsar 

användbarheten i informationen för andra användargrupper. Företagen behöver inte heller uppleva 

användbarheten i att exempelvis konkurrenter får alltför detaljrik information kring hur företagen 

genererar intäkter. Forskningen ger stöd för detta då exempelvis Nelson och Schipper (2013) funnit 

att företagen och dess företagsledare har sina incitament och att de därmed söker vägar för att 

uppfylla kraven i standarder utan att uppge för mycket information (se även Dichev et al., 2013). 
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5.3 Standardutformning  

Användbarheten av en finansiell rapport påverkas även av huruvida standarderna är regel- eller 

principbaserade. IFRS anses av respondenterna vara mer principbaserat i förhållande till U.S. 

GAAP. Amerikanska redovisningsstandarder är, enligt Shipper et al. (2009), liksom 

respondenterna i förevarande studie, en kokbok. Respondent 4 understryker dock att regelverket är 

anpassat till den miljö vari normerna tillämpas. Respondenten poängterar även att ett regelverk 

måste sättas i relation till ett annat regelverk vid avgörande om det är ett princip- eller regelbaserat 

regelverk. Uttalandet bekräftar bland annat Nelson et als (2002) teori om att alla standarder kan 

anses vara principbaserade i den meningen att de baseras på ett ramverk och på grundläggande 

principer.  

Principbaserade standarder utgår från flera möjliga tolkningar av redovisningens 

utformning (Schipper et al., 2009). Respondenterna anser att ett globalt regelverk måste vara 

principbaserat och att något annat vore ohållbart mot bakgrund av mängden företeelser och kulturer 

som finns i världen. Respondent 1 poängterar vidare att IFRS riktar sig mot komplexa verksamheter 

i grunden och att IFRS är bra eftersom alla transaktioner är olika. Forskning av bland annat Nelson 

et al. (2003) påvisar risken med att standardernas ökande komplexitet innebär en svår uppgift för 

företagen när de ska förstå och tolka dess innehåll. Det kan leda till att användbarheten minskar då 

processer skapas för efterlevande av standardernas krav istället för att öka förståelsen för den 

underliggande principen. Respondenterna framhåller vikten av att standardformuleringar undviks 

i syfte att öka användbarheten i den finansiella rapporteringen. 

Respondent 1 och 4 anser att nyttan av den ökade komplexiteten i standarder och i 

produktionen av finansiell information kan diskuteras samtidigt som principbaserade normer 

kräver upplysningar för att beskriva och förklara bakomliggande bedömningar och tillämpningar 

för en användare. Respondenterna bekräftar härmed den diskussion inom området som framförs av 

Nelson et al. (2003) och Hjelström et al. (2014).  

Företagen ska vidare beskriva väsentlig information och det erbjuder företagen en viss 

flexibilitet, understryker respondenterna. I enlighet med Nelson et als (2003) forskning påpekar 

främst Respondent 1 och 3 svårigheten att mot bakgrund av dagens höga upplysningskrav förhålla 

sig till IASBs väsentlighetsbegrepp. Respondenterna anser att mängden upplysningskrav bör 

begränsas och påpekar att risken är att IFRS annars medför “disclosure overload” för användaren. 

Respondent 2 menar att kvaliteten och användbarheten i den finansiella rapporteringen skulle 
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kunna öka i takt med mer företagsspecifika beskrivningar. Respondent 2 påpekar att olika 

användargrupper, främst investerare, har krävt olika tilläggsupplysningar som har lagts till och att 

upplysningskraven därför har ökat. Uttalandet visar på en problematik kring fokuseringen på 

IASBs primära användare där användbarheten möjligen minskar då antalet upplysningar ökar både 

i omfång och antal (Gjestad, 1981; Young, 2006; Murphy et al., 2013; Hjelström et al., 2014).   

 

5.4 Den nya intäktsredovisningen    

Den nya intäktsredovisningen, IFRS 15, är framtagen i syfte att öka informationen till 

kapitalmarknader om hur företagen genererar sina intäkter. Samtliga respondenter är positivt 

inställda till den nya standarden och de ifrågasätter inte behovet av den. En av respondenterna 

menar att det inte heller går att ifrågasätta nyttan när IASB och FASB arbetat i tolv år med att ta 

fram standarden. Dechow och Schrand (2004; se Storey & Storey, 1998) presenterar emellertid en 

uppdelning av intäkter utifrån två olika mätmetoder. Hur dessa mätmetoder är framtagna för 

användare med skilda krav på information (se Wagenhofer 2014) är dock inget som respondenterna 

mer än indirekt berör i sina svar. De tror att användbarheten i finansiella rapporter kommer att öka 

med den nya intäktsredovisningen. Respondent 1 och 2 menar att standardförändringen följer en 

normal omvärldsutveckling, även om den inte alltid är populär bland företag. De anser att 

standardsättarna härigenom försöker anpassa den nya regleringen efter de behov och svagheter som 

tidigare funnits. De behov som nämns handlar om att skapa företagsanpassade och mer utförliga 

upplysningar kring intäkter. Syftet är att ge information till investerare. Vidare påpekar 

respondenterna att den nya standarden kommer att leda till fler tilläggsupplysningar då den är finare 

reglerad än tidigare standarder på området.  

Respondenterna uttrycker även en viss oro över att standarden är svår för företagen att förstå 

och att det kommer att leda till för många upplysningar där väsentlighet saknas. Samtidigt ser de 

att deras egen profession, revisorer och redovisningsspecialister, kommer att få ett ökat inflytande 

genom att hjälpa företagen att tolka standarden. Flera av respondenterna anser också att den nya 

standardens balansräkningsfokus är något bekymmersam eftersom resultaträkningen då snarare 

endast blir en brygga mellan två balansräkningar. Respondenterna anger även att det fokus som 

läggs på verkligt värde kan vara problematiskt eftersom det ökar informationens relevans men 

samtidigt minskar tillförlitligheten i rapporteringen. Effekten beror på de subjektiva bedömningar 

som ligger till grund för värderingen. Respondenterna tror vidare att den nya intäktsredovisningen 
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kan leda till att företagen ger sina jurister i uppdrag att se över hur kontrakten utformas. Företag 

kan därmed redan i detta stadie komma runt en del av standardens nya krav. Det kan i sin tur 

komma att påverka användbarheten vad gäller överbyggande av asymmetrier mellan företagen och 

dess ägare samt kapitalmarknaden. 

Standardsättarna menar att en ökad komplexitet ökar användbarheten då det gynnar aktie- 

och kreditmarknadernas behov av information. Detta synsätt delas inte av alla och det kan 

diskuteras om det kan öka användbarheten i de finansiella rapporterna. Företag anser enligt viss 

forskning (se Nelson et al., 2002) att mindre komplexa standarder skulle öka användbarheten då de 

är lättare att förstå och följa. Risken är annars att företagen slutar göra väsentlighetsbedömningar 

och istället hittar strategier för att uppfylla kraven i standarderna. Respondenterna bekräftar denna 

teori då samtliga respondenter menar att de ser att väsentlighet ofta går förlorad i dagens finansiella 

rapporter. Samtliga respondenter tror emellertid att användbarheten enligt IASBs kriterier kommer 

att öka i och med nya IFRS 15 trots risken för en ökad mängd upplysningar. Detta eftersom den 

tidigare intäktsredovisningen varit för tunn eller bristfällig och varken gett kapitalmarknader eller 

andra intressenter tillräcklig information kring ett av de mest centrala områdena i en finansiell 

rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6 Slutsatser   

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka revisorers och redovisningsspecialisters syn på hur 

de i granskning och praxis hanterar de olika fokus som finns på, i huvudsak, två användargrupper 

av en finansiell rapport; kapitalmarknadens aktörer och ägare. Studiens syfte exemplifieras även 

genom den nya intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15. De forskningsfrågor som behandlas inom 

ramen för uppsatsen är hur en finansiell rapport, enligt revisorer och redovisningsspecialister, blir 

användbar för både kapitalmarknadens aktörer och ägare samt hur användbarheten påverkas av 

införandet av den nya intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15. I slutsatsavsnittet redogörs för och 

diskuteras studiens mest väsentliga resultat. Avslutningsvis presenteras framtida 

forskningsförslag. 

 

6.1 Studiens resultat  

Studien visar att revisorer och redovisningsspecialister anser att en finansiell rapport blir användbar 

både för kapitalmarknaden och ägare genom väsentligt anpassade tilläggsupplysningar som 

utformats i enlighet med IASBs ramverk. IASBs ramverk är principbaserat och respondenterna i 

vår studie poängterar att mer principbaserade standarder krävs om standardsättare vill åstadkomma 

en global redovisning. Principbaserade standarder medför i sin tur i regel en ökad mängd 

upplysningar.  

Samtliga respondenter tror att användbarheten kan komma att öka vid införandet av den 

nya intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15, då den medför ökade upplysningskrav för det centrala 

redovisningsområdet intäkter. Det kan generera bättre och mer utförlig information till 

kapitalmarknaderna. En ökad relevans kan vidare uppnås genom ett ökat fokus på verkligt värde 

och med en balansräkningsansats. Respondenterna ser emellertid vissa problem med detta fokus 

då det samtidigt som det medför en ökad relevans för kapitalmarknaderna även innebär en minskad 

tillförlitlighet i informationsgivningen på grund av subjektiva bedömningar. 

Respondenterna är medvetna om den ökade kapitalmarknadsfokuseringen vid framtagande 

av nya standarder. Respondenterna tar emellertid användbarhet för kapitalmarknaden för given och 

tycks anse att användbarhet för denna grupp även leder till användbarhet för ägare vid utvärdering 

av företagsledningen. En sämre användbarhet för båda grupperna av användare kan dock uppstå 

om tilläggsupplysningarna blir för många och inte är väsentliga för det företag som upprättar 

rapporten. Ingenting i respondenternas svar tyder på att de ser några andra problem med användares 
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skilda behov eller det faktum att IASB standardiserar användningen av finansiella rapporter i 

riktning mot kapitalmarknaderna. Resultatet är intressant då det tyder på ett maktförhållande i 

samhället som osynliggörs då experter måste hantera alltmer komplicerade regelverk. De kan 

härmed komma att förlora sig i detaljer utan att förmå sig att lyfta blicken. Dessutom kan det finnas 

en risk i att det konsultvänliga klimat som uppstår i takt med att standarder blir alltmer svårtolkade 

skapar ett egenintresse hos revisorer och redovisningsspecialister.  

 

6.2 Diskussion av studiens resultat 

Studiens resultat bidrar till förståelsen för hur revisorer och redovisningsspecialister ser på 

användbarhet i finansiella rapporter. Studien utgår från IASBs syn på vad som utgör en användbar 

finansiell rapport. IASB fokuserar på användbarhet för kapitalmarknader i syfte att underlätta 

resursallokeringen globalt såväl som lokalt. Sekundärt uppnås, enligt IASB, även användbarhet för 

andra intressenter. Vi har valt att problematisera detta synsätt då det inom forskningen finns skilda 

åsikter om huruvida användbarhet för kapitalmarknader verkligen leder till användbarhet även för 

andra intressenter. Här utgör revisorn en viktig aktör både som kontrollorgan mellan 

företagsledning och ägare samt som vägledare och tolkningsföreträdare av standarder. Revisorer 

kan i sin tur ofta behöva rådgöra med redovisningsspecialister vid tolkning och tillämpning av 

redovisningsstandarder. Medvetenheten hos revisorer och redovisningsspecialister beträffande 

användbarheten i finansiella rapporter och de eventuella problem som uppstår när standarder 

utformas utifrån kapitalmarknadens informationsbehov har därav avsetts att undersökas.  

 En potentiell brist i studiens resultat gällande användbarhetens påverkan av den nya 

intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15, är att de flesta revisorerna och redovisningsspecialisterna 

inte har hunnit få någon djupare kännedom om standarden eftersom den ännu inte har 

implementerats. Studien avgränsades vidare till fyra stycken intervjuer. Respondenterna besitter 

dock sådan expertis på området att vi finner det rimligt att applicera studiens resultat även på andra 

revisorer och redovisningsspecialister som i huvudsak arbetar med IFRS och noterade bolag i 

Sverige.   

 

6.3 Framtida forskningsförslag   

Ett förslag på framtida forskning är att genomföra en djupare och mer omfattande studie kring vilka 

konsekvenser som kan följa av att den finansiella rapporteringens användbarhet styrs mot enskilda 
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användargrupper samt hur revisorer och praktiker hanterar detta. Ett annat förslag är att genomföra 

en liknande undersökning en tid efter att IFRS 15 har implementerats eller i samband med andra 

standardförändringar. En kvantitativ studie i form av till exempel en enkätstudie kan vidare 

genomföras för att möjliggöra en undersökning bland ett större antal respondenter. Synen på 

användbarhet i finansiell rapportering kan också undersökas bland revisorer och 

redovisningsspecialister som inte arbetar med noterade bolag eller bland andra respondentgrupper 

såsom till exempel användare av finansiella rapporter.  
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I 
 

Bilaga 1 

 

Intervjumanual för revisorer och redovisningsspecialister 

Kort presentation av dig själv. 

Hur ser du på revisorns yrkesroll? 

Användbarhet och kvalitet 

Vad kännetecknar en kvalitativ finansiell rapport? 

Hur kan kvaliteten i den finansiella rapporteringen öka? 

Vem bär ansvaret för finansiella rapporters kvalitet? 

För vem utformas finansiella rapporter? 

Vad kan minska den finansiella rapporteringens kvalitet?   

Standarder generellt 

Vad anser du om standardförändringar rent generellt? Hur påverkas kvaliteten i de finansiella 

rapporterna? 

Hur ser du på diskussionen kring regel- respektive principbaserade standarder? 

Intäktsredovisning 

Hur har du arbetat med nuvarande intäktsredovisning och den kommande 

intäktsredovisningsstandarden, IFRS 15? 

Behövs en ny intäktsredovisningsstandard? 

Vilka styrkor och svagheter identifierar du i nuvarande och kommande intäktsredovisning? 

I vilken utsträckning ger nuvarande intäktsredovisning företagen utrymme för egna tolkningar och 

bedömningar? Hur kan detta komma att förändras i och med införandet av IFRS 15? 

Hur tror du att kvaliteten i den finansiella rapporteringen kommer att påverkas av 

matchningsprincipens minskade betydelse i den framtida intäktsredovisningen? 

Kommer användbarheten i den finansiella rapporteringen att öka? 


