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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar införandet och implementeringen av IFRS/IAS reglerna i två globala 

företag, Scania koncern som är ett industriföretag med mycket materiella 

anläggningstillgångar och lite immateriella tillgångar jämfört med WSP group, som är ett 

konsultföretag med lite anläggningstillgångar och mycket immateriella tillgångar. Vidare 

redogörs för hur Scania och WSP värderar och avskriver sina materiella anläggningstillgångar 

enligt den nya IAS 16. I uppsatsen undersökts även om företagens finansiella rapportering 

enligt IAS 16 motsvarar de kvalitativa egenskaperna det vill säga; begriplighet, relevans 

tillförlitlighet och jämförbarhet enligt IASB:s föreställningsram. 

 

Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ fallstudie. För att genomföra studien 

har författarna läst de senaste teorierna om IFRS/IAS, samt skriftliga källor om Scania och 

WSP. Dessutom har tre intervjuer och en mailinterjvu med nyckelpersoner inom IFRS/IAS 

utförts.  

 

Uppsatsen utmynnar i ett resultat som säger att införandet av IFRS /IAS inte påverkade 

Scanias och WSP:s räkenskaper så mycket, eftersom Sverige och England tidigare hade 

anpassat sina rekommendationer till IAS. De största förändringarna som påverkade 

Scanias och WSP:s räkenskaper var finansiella instrument, pensioner och goodwill 

avskrivningar och för Scanias del även materiella anläggningstillgångar. Förändringarna 

krävde mer tidsåtgång, arbetsinsats och ökade kostnader. Tillämpningen av IFRS/IAS 

har gjort Scanias finansiella rapportering mer jämförbar med andra europeiska länder, 

medan den i WSP bara ledde till en viss grad mer jämförbarhet.  

Båda företagen värderar sina materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16 och väljer  

anskaffningsvärde. Verkligt värde har ingen nytta varken för Scania eller WSP eftersom det är 

teoretisk och förvirrar kapitalmarknaden. 

 
Scania använder sig av olika avskrivningsmetoder; komponentavskrivning, linjär avskrivning, 

produktionsbaserad avskrivning och annuitetsavskrivning, medan WSP bara använder sig av 

linjära avskrivningar. Rapporteringen enligt IAS 16 uppfyller de kvalitativa egenskaperna för  

båda företag förutom i WSP som uppfyller jämförbarheten bara till en viss grad. 
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1. INLEDNING 

Här förklaras bakgrunden till uppsatsen som leder till problemdiskussion och som präglar 

denna studie. För att tydliggöra innehållet redogörs för syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen inom redovisningsområdet går mot en internationell harmonisering av 

redovisningsregler. Årsredovisningar utförs oftare för en internationell publik eftersom det 

blir vanligare att ett och samma företag är noterade på börser i flera länder.  Detta ställer 

ökade krav på standardisering av redovisningsregler som underlättar jämförelser mellan 

företag (Nilsson, 2002), och ses som en form av styrning och samordning, vilket gynnar 

internationell handel och samhällsutveckling (Brunsson, Jacobsson, 2000).  

 

Den ökade globaliseringen ställer krav på många normbildare inom redovisningsområdet på 

det internationella planet. De viktigaste normbildarna är Financial Accounting Standards 

Board, FASB, och International Accounting Standards Board, IASB. 

 

FASB är en amerikansk normbildare. Deras rekommendationer kallas US GAAP (United 

state Generally Accepted Accounting Principles) (Nilsson 2002), och följs av de anglosaxiska 

länderna; USA, Storbritannien, Irland och Holland, där den finansiella rapporteringen är 

baserad på verkligt värde (Smith, 2000). Med verkligt värde menas försäljningssvärdet av en 

tillgång som överlåts mellan två parter (Far, 2006). 

IASB är en oberoende och privatfinansierad normgivare med London som sitt säte (Nilsson, 

2005). År 2001 övertog IASB ansvaret att utfärda nya redovisningsstandarder IFRS 

(International Financial Reporting Standards), och utveckla tidigare redovisningsstandarder 

IAS (International Accounting Standards), från International Accounting Standard Committee 

IASC. (Far, 2006). IASB utvecklar även tolkningar som tagits fram av International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC), (Far 2006, sidan 72).   

 

 
           

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

              Normbildare                                           Standard/tolkning 

  

 

 
 

 

 

 

         
 

                                         

 
 

 

 

Figur 1: Normbildare och standarder/tolkningar 

Fritt efter (Far, 2006, sidan 72) 

 

IFRS följs av de kontinentala länderna; de västeuropeiska länderna och Japan (Smith, 2000) 

där den finansiella rapporteringen är baserad på försiktighet, det vill säga värdering enligt 

anskaffningsvärdet (Thomasson, 2003).  Med anskaffningsvärde menas det belopp man 

betalar vid inköp av en tillgång (Far, 2006).  

 

IASB:s standarder och tolkningar är utformade i enlighet med FASB:s rekommendationer. De 

är internationellt accepterade, och till för att förbättra och harmonisera redovisningsnormer i 

allmänhet (Nilsson, 2002). 
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EU arbetar med att harmonisera redovisningen mellan medlemsländerna för att skapa 

jämförbar redovisning. För att uppnå detta har EU utfärdat ett antal EU-direktiv som har fått 

stark auktoritet och som måste följas av medlemsländerna (Artsberg, 2005). Redan i början av 

1980-talet gav EG ut redovisnings- och bolagsdirektiv för att skapa en gemensam 

redovisningsstandard för att harmonisera redovisningen mellan medlemsländerna. I mitten av 

1990-talet började IAS att bli ett mer komplett regelverk med ökad global acceptans. Kort 

efter att den svenska redovisningslagstiftningen anpassats till EG-direktiven, genom den nya 

årsredovisningslagen (ÅRL), lämnade emellertid EU tanken på att skapa ett eget regelverk 

inom redovisningsområdet. Nu öppnades möjligheten för medlemsländerna inom EU att 

istället tillåta tillämpning av ett internationellt accepterat regelverk inom 

koncernredovisningen för globalt verksamma företag. Arbetet inriktades istället på att påverka 

den internationella utvecklingen, i första hand IAS. I början av år 2000 lade EU fram förslaget 

om att använda IAS som redovisningsstandard för de noterade moderföretagens 

koncernredovisningar (Axelman, Phillips, Wahlquist, 2005). 

 

2002 tog Europaparlamentet fram ett nytt direktiv som bygger på IASB: s normer vilket från 

och med 2005 skall vara tvingande för de börsnoterade bolagen inom unionen. De ska 

upprätta sina årsredovisningar enligt IFRS/IAS reglerna. Det är även tillåtet för onoterade 

företag att använda sig av de nya reglerna men det är inget krav (Botzem, 2005). 

EU trycker mycket hårt på att alla medlemsländerna följer samma regler och gör likartade 

tolkningar i sina finansiella rapporteringar (Artsberg, 2005).  

                      

1.2 Problemdiskussion  

Den 1 januari 2005 började de nya IFRS/IAS reglerna påverka den finansiella rapporteringen, 

vilket ledde till stora utmaningar för 7000 företag som har aktier eller skuldebrev noterade på 

en reglerad marknad inom EU (www.pws.se, 2006-09-21).  

Införandet av IFRS/IAS är ett tids - och resurskrävande arbete som kräver kompetens och 

erfarenhet (www.pws.se, 2006-09-21). Företag kommer att behöva att identifiera och 

implementera förändringar i redovisnings policy och IT system och utveckla interna och 

extern kommunikationsstrategier för den nya redovisningen  

( www.accountancymagazine.com , 2006-12-19). 

 

Övergången till  IFRS/IAS leder till att företagsledningar och styrelser ska leva upp till nya 

krav på transpararens. Intressenterna ska få ökad insyn och jämförbarhet. Forskningen som 
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har utförts av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers visade att förvirringen var utbredd och att 

övergångsfasen var turbulent ( www.pwc.se, 2004). 

 

IFRS/IAS innehåller regler som kräver eller möjliggör att börsnoterade företag använder 

verkligt värde som värderingsgrund i koncernbalansräkningen istället för anskaffningsvärde. 

Anläggningstillgångar har tidigare värderats till anskaffningsvärde men enligt den omarbetade 

standarden, IAS 16 ges möjlighet för börsnoterade företag att välja att värdera sina 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Detta kan få stora effekter på 

den finansiella rapporteringen (Thorell, 2005). 

 

EU ställer krav på medlemsländerna när det gäller tillämpningen av IFRS/IAS reglerna. De 

får endast tillämpas om de leder till en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, 

genom att uppfylla kriterierna; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Dessa 

kriterier krävs för att företagets intressenter ska erhålla tillräcklig finansiell information för att 

kunna fatta ekonomiska beslut och utvärdera företagsledningens lämplighet. (Far, 2006) 

 

Av den ovannämnda diskussionen kom vi fram till följande frågor: 

• Hur påverkar införandet av IFRS/IAS reglerna två europeiska börsnoterade företag? 

• Hur upplevs och tillämpas de nya reglerna? 

• Vilken inställning har företagen till den nya IAS 16,och vad innebär det att ha 

möjlighet att välja att värdera materiella anläggningstillgångar till verkligt värde eller 

anskaffningsvärde?  

• Uppfyller den finansiella rapporteringen enligt IAS 16 kraven på de kvalitativa 

egenskaperna enligt IASB:s föreställningsram? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur införandet och implementeringen av 

IFRS/IAS reglerna har påverkat två företag, Scania koncern, som är ett industriföretag med 

mycket materiella anläggningstillgångar och lite immateriella tillgångar och jämföra det med 

WSP group, som är ett konsultföretag och har lite anläggningstillgångar och mycket 

immateriella tillgångar. Vidare vill vi redogöra för hur Scania och WSP värderar och 

avskriver sina materiella anläggningstillgångar enligt den nya IAS 16. Vi vill även undersöka 

om företagens finansiella rapportering enligt IAS 16 motsvarar de kvalitativa egenskaperna 
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det vill säga; begriplighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet enligt IASB:s 

föreställningsram. 

 

1.4 Avgränsning  

 

Införandet av IFRS/IAS är en storskalig process och IFRS/IAS- regelverket är brett och har 

flera delar. På grund av tidsaspekten och svårighetsgraden anser vi att en betydande 

avgränsning inom ämnesområdet är nödvändig.  

 

Vi kommer att redogöra för hur arbetet med koncernredovisningen har påverkats av 

införandet och implementeringen av IFRS/IAS och inte gå in och redogöra för hur varje 

standard har förändrats och påverkat börsnoterade företag.  
 
Det finns flera standarder som möjliggör för börsnoterade företag att använda verkligt värde  

eller anskaffningsvärde som värderingsgrund i sin koncernbalansräkning, dessa är: 

 

• IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

• IAS16 Materiella anläggningstillgångar 

• IAS38 Immateriella tillgångar 

 
Vi har valt att redogöra för IAS 16, för att undersöka hur två europeiska börsbolag tar 

ställning till den i sin koncernredovisning. Dessutom vill vi se om den motsvarar de 

kvalitativa egenskaperna enbart utifrån anställdas perspektiv, och deras synpunkter om 

kapitalmarknaden, och inte de övriga användarnas perspektiv.  

 

Vidare studerar vi endast två företag, ett industriföretag Scania i Södertälje, och ett 

konsultföretag WSP i London då en kvalitativ fallstudie genomförs. 
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras val av vetenskapligt tillvägagångssätt samt de metodval som utförts 
vid genomförandet av denna uppsats. Undersökningsmetoden beskrivs samt den typ av data 
som valts att användas. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi anser att vår uppsats övervägande har ett hermeneutiskt förhållningssätt, och med vissa 

positiviska inslag. Den är hermeneutisk på grund av att vi behöver förstå och tolka svaren i 

våra intervjuer och se hur Scania och WSP påverkats av införandet och implementeringen av 

IFRS/IAS reglerna. Detta gör vi utifrån den förförståelse som vi har. Det vill säga de tidigare 

erfarenheter och kunskaper som vi har inom området. Vi kommer att jämföra vår  

förförståelse med hur intervjupersonerna uppfattar sin situation. Genom tolkning av dialogen 

och svaren på våra frågor kommer vi att erhålla en ny förståelse (Thurén, 1993). Våra 

slutsatser kommer oundvikligen grundas på den, samt våra egna föreställningar och åsikter. 

Vi försöker att vara så objektiva som möjligt, men är medvetna om att undersökningen ändå 

till viss mån blir präglad av oss (Rosengren, Arvidson, 2002). Men det ämne som vår uppsats 

grundas på är lagar, regler och normer. Detta begränsar våra egna värderingar och därför blir 

uppsatsen i viss mån av positiviskt karaktär.  

 

2.2 Undersökningsmetod  

Valet av vår undersökningsmetod är avgörande för att svara på vår problemformulering och 

uppnå uppsatsens syfte. Problemformuleringen utgör en grund för vilken metod som tillämpas 

för att samla in och bearbeta information.  

 

Vi anser att den kvalitativa metoden är lämpligast för oss eftersom vår studie består av två 

undersökningsenheter. Vi kommer att använda oss av djupintervjuer och skriftliga källor för 

att förstå och tolka införandet och implementeringen av IFRS/IAS samt tillämpningen av IAS 

16 i Scania och WSP. Vi vill även se om IAS 16 uppfyller de kvalitativa kraven enligt IASB:s 

föreställningsram i båda företagen. 

Kvantitativ metod passar inte oss, eftersom vi vill fördjupa oss i två företag och göra 

jämförelser mellan dem, och inte dra generella slutsatser. Om en kvantitativ 

undersökningsmetod hade tillämpats hade uppsatsen endast varit fokuserad på siffermässiga 
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resultat och det skulle krävas undersökningar för flera företag. Inom vårt valda ämnesområde 

redovisning är det lagar och normer som styr. Det är därför mindre konkret att studera 

mätbara faktorer än upplevda. 

 

2.3 Val av undersökning – fallstudie 

Vi använder oss av en fallstudie för att besvara uppsatsens problem. Anledningen till vårt val 

är att en fallstudie ger möjlighet att göra en djupgående undersökning av våra fallföretag. Den 

tillåter oss att undersöka saker i detalj vilket andra undersökningsmetoder har svårt att klara 

av (Denscombe, 2000).  

Fördelen med en fallstudie är att den ger möjligheter att utforska komplexa problem och att 

använda fler metoder och datakällor. Detta kommer vara till hjälp för oss då vi inte bara 

använder oss av intervjuer i vår undersökning utan också hämtar information från 

årsredovisningar, skriftliga källor och elektroniska källor (Denscombe, 2000). 

 

2.4 Urval 

Urvalet är baserat på börsnoterade företag i Europa. Därefter hade vi som målsättning att välja 

ut två företag att analysera. Vi kontaktade Scania som vi tyckte var intressant på grund att det 

är ett globalt ledande industriföretag och att en oss (Ruba) hade praktiserat på deras 

ekonomiavdelning och skrivit kandidatuppsats där. Vi kontaktade WSP AB i Sverige som 

hjälpte oss att hitta rätt respondent i WSP group i London. Valet av WSP group är baserat på 

att det är ett globalt ledande konsultföretag som erbjuder tjänster inom samhälle och miljö.  

 

2.5 Datainsamling 

Informationssamling är nödvändig och en mycket viktig del i uppsatsarbetet då den i stor del 

bygger på data som samlats in.  

Till teorikapitlet har vi använt oss utav sekundärdata som består av skriftliga och elektroniska 

källor. Vi har läst en mängd böcker och studerat vetenskapliga artiklar för att uppnå en 

djupare kunskap inom IFRS/IAS reglerna, och om olika organisationer som arbetar med att 

harmonisera redovisningsreglerna. Dessutom har vi även hittat rikligt med information hos 

revisionsbyråerna Öhrlings PriceWaterHouseCoopers och Ernst and Young. Informationen 

har inhämtats från företagens respektive hemsida och dels genom att kontakta dessa för att 
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beställa information. Vi har även gått in på andra hemsidor för att öka vår kunskap inom 

området.   

 

Till uppsatsens empirikapitel har vi använt oss av skriftliga källor om Scania och WSP, till 

exempel årsredovisningar för att förstå övergången till IFRS/IAS. Vi har även använt oss av 

Scanias och WSP:s hemsidor och affärsdatabasen för att få en översiktsbild av företagen. Men 

våra intervjuer är grunden för vårt primärdatum. Intervjuerna i Scania består av en intervju 

med Lars Sandström som är ekonomichef för koncernredovisning på Scania, och två 

intervjuer  

med finanscontrollerna Pia Herrala och Andreas Ödebrink. Pia arbetar med IAS 16, och 

Andreas var involverad när Scania införde de nya IFRS/IAS reglerna.  

Vad gäller WSP group kontaktade vi Kjell Holmgren som är stab ekonomichef i WSP-

Stockholm som i sin tur hjälpte oss att hitta rätt respondent i WSP group i London, Graham 

Bisset som är auktoriserad revisor för WSP group och sekreterare i företagets styrelse. Han 

har ett brett ansvar för corporate governance, riskhantering och finansiell styrning.  

 

Eftersom vi inte hade möjlighet att intervjua Bisset personligen valde vi att använda oss av en 

mailintervju, där vi översatta våra frågor till engelska innan vi mailade dem.  

 

Anledningen till valet av intervjuer som metod, är att det ger oss en stor möjlighet till en 

djupgående förståelse och detaljerad information. Men vi är medvetna om nackdelarna som 

finns vid intervjuer bland annat att det tar lång tid att sammanställa informationen, 

(Denscombe, 2000), och att det är svårt att vara objektiv på grund av vår förförståelse inom 

området (Svenning, 2000). Det kan också hända att respondenten har otillräckligt med 

kunskap om ämnet, men trots det utger sig för att vara kompetent (Eriksson, Wiedersheim - 

Paul, 1999). Trots dessa nackdelar anser vi att fördelarna överväger och vi uppnår syftet med 

uppsatsen. 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom det passade oss bäst för att 

besvara vårt syfte i uppsatsen.  Vi hade färdiga frågor och ämnen som skulle behandlas. Dessa 

frågor hade redan skickats via mail till respondenterna i Scania innan intervjutillfällena. 

Respondenterna fick svara öppet på våra frågor, det vill säga utveckla sina idéer och tala 

detaljerat om ämnet (Denscombe, 2000).  
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Vi kom överens med respondenterna på Scania att genomföra intervjuerna på deras kontor. 

Anteckningar fördes under intervjun och de renskrevs direkt efter intervjun. Vi valde att 

genomföra intervjun med en MP-3 spelare för att få fullständig dokumentation vilket enkelt 

skulle kunna komplettera våra anteckningar. Fördelen med intervjuerna var att vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gjorde att vi fick detaljerade och informationsrika svar. 

Nackdelen med intervjuerna var att respondenterna gärna ville prata omkring ämnet, vilket 

gjorde att vi fick överflödig information. Vi var tvungna att sålla bort det som var irrelevant. 

En annan nackdel var inspelningen att intervjuerna där det var svårt att höra vad 

respondenterna sagt, på grund av olika ljudnivåer. Vi var tvungna att höra en mening om och 

om igen. Det tog lång tid innan vi blev klara. Angående WSP fick vi svaren på våra frågor på 

engelska som vi översatte till svenska. Fördelen med mailintervjun var att vi fick 

koncentrerade och konkreta svar på våra frågor, som inte behövdes bearbetas lika mycket som 

i Scania. Nackdelarna var att svaren var på engelska vilket tog lång tid att översätta. Vi kunde 

inte heller ställa följdfrågor på samma sätt som i Scania. 
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3 TEORI 
Teorikapitlet inleds med teorier om bakgrunden till redovisningsstandardisering, 

internationella normbildare, införandet och implementeringen av IFRS/IAS-reglerna, samt 

väsentliga förändringar med IFRS/IAS. Efter detta beskrivs värderingen och avskrivningen av 

materiella anläggningstillgångar enligt IAS16. Avslutningsvis redogörs för de kvalitativa 

egenskaperna enligt IASB:s föreställningsram. Anledningen till valet av dessa teorier är att 

de berör problemområdet som tas upp i denna undersökning. 

 
3.1 Bakgrund till redovisningsstandardisering (anglosaxiska och den kontinentala 

traditionen) 

Länders kulturella och politiska olikheter har resulterat i olika slags redovisningstraditioner; 

den anglosaxiska och den kontinentala traditionen (European Accounting Review nr 1, 2003). 

Den främsta orsaken till de olika traditionernas utveckling är skillnaden i ägarstruktur mellan 

de olika ländernas näringsliv (Henriksen, Breda, 1992). I länder som tillhör den kontinentala 

traditionen har ägandet dominerats av staten, banker och familjer. Där den anglosaxiska 

traditionen har utvecklats har företagen i större utsträckning varit börsnoterade vilket har 

resulterat i ett mer spritt ägande. Skillnaden ligger således i ägarnas möjlighet att få tillgång 

till ekonomisk information. Aktieägarna i de anglosaxiska länderna har varit hänvisade till 

externredovisning medan ägarna i de kontinentala länderna har haft tillgång till intern 

information i större utsträckning. En konsekvens av detta har blivit att två skilda 

redovisningsprinciper har varit dominerande inom de olika traditionerna (Smith 2000). Den 

kontinentala har genomgående präglats av försiktighet där man använder anskaffningsvärde 

vid värdering medan den anglosaxiska har utgått från verkligt värde (Henriksen, Breda, 1992).   

                                                                                                                                                                               

Under de senaste decennierna har den kontinentala traditionen kommit att utvecklas mer i  

enlighet med den anglosaxiska. Detta gäller även utvecklingen i Sverige. Denna utveckling 

har uppkommit av flera olika anledningar. Marknaden har blivit allt mer internationaliserad 

och börserna i New York och London har fått en allt större betydelse vid internationell handel 

med aktier (Smith, 2000). 

Härmed ställs nya krav på företagens redovisning, då det blir en ökad konkurrens mellan 

företagen om det investerade kapitalet. Valet av redovisningsprinciper blir därmed också en 

känsligare fråga då företag vill redovisa en så gynnsam bild som möjligt för att attrahera 

kapital (Thomasson, 2003). 
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3.2 Redovisningsharmonisering - ett resultat av redovisningens internationalisering 

Redovisningsutvecklingen följer utvecklingen på handelns område. I takt med den ökade 

internationaliseringen av handeln och företagande har problem uppstått, genom att 

redovisningen följer olika normer i olika länder (Thomasson, 2003). Detta ledde till ett ökat 

intresse för en internationell normgivning eftersom amerikanska och andra placerare som 

köper aktier utomlands vill att dessa bolags redovisningsregler skall vara så lika som möjligt 

och jämförbara med hemlandet. Därför fick Internationella Accounting Standards  

Commitee (IASC) en stark ställning. Detta underlättar för det svenska normeringsarbete 

eftersom redovisningen har haft IASC som förebild (Edenhammar, 1997), och som senare 

ombildades till IASB som har som uppgift att harmonisera redovisningen mellan olika länder 

(Thomasson, 2003). 

 

Det slutgiltiga resultat är en harmonisering som är en process där alla medverkande enas om 

att tillämpa samma eller liknande redovisningsregler. Detta leder till att företag och 

redovisningsorganisationer härmar varandras regler, vilket gör att redovisningen kan ses som 

affärslivets språk som kan övervinna tid och rum. Redovisningen kan även möjliggöra 

kontroll och styrning på distans genom att språket kan presentera det främmande och oklara 

till något förståeligt (Artsberg, 2005). 

 

3.3 Internationella normbildare  

Behovet av normbildare i världen beror på att det inom redovisningen tillämpas en lag med 

ramlagskaraktär, vilket innebär att det behövs normkällor för att bestämma vad som är 

gällande. Internationellt sett finns det ett antal normsättare som påverkar redovisningen. De 

verkar för en harmonisering av redovisningsregler och påverkar även svenska normsättare 

(Artsberg, 2005). 

 

3.3.1 FASB 

Financial Accounting Standard Board (FASB) bildades 1973 i USA och är en 

partssammansatt organisation som består av partsrepresentanter från näringslivet, 

årsredovisningsläsare och revisorer. Argumentet för en sammansatt organisation är bland 

annat för demokratiskäl. Eftersom det finns olika uppfattningar om hur redovisningsfrågor bör 

lösas bör normerna på området tas fram i en demokratisk process, där olika intressenter har 

möjlighet att påverka utvecklingen. Det innebär att man inte bör låta redovisning få utvecklas 
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slumpartat eller godtyckligt. Tvärtom innebär det ett hårdare krav på regleringen av 

redovisningen (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin, 2003). 

 

FASB utvecklar standarder kallade General Accepted Accounting Principles (GAAP). 

Organisationen har ett aktiemarknadsperspektiv och deras uttalanden ska vara till hjälp för 

redovisningsanvändare vid ekonomiska bedömningar (Artsberg, 2005). 

FASB är oberoende och har ett stort inflytande inom redovisningsområdet internationellt sett, 

och har stort beroende av kapitalstyrka i jämförelse med öviga normbildare (Nilsson, 2005).  

 

3.3.2 IASC 

Organisationen bildades år 1973 under benämningen International Accounting Standards 

Committee (IASC), som en överenskommelse mellan olika revisorsorganisationer i 

Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Mexiko och Nederländerna. IASC är ett privat och 

oberoende expertorgan vars syfte är att harmonisera redovisningen mellan olika länder på ett 

internationellt plan. IASC verkar även för att förbättra redovisningen genom att publicera 

rekommendationer och se till att dessa efterlevs i medlemsländerna (Thomasson, 2003) 

IASC rekommendationer benämns för IAS, International Accounting Standards och är 

företrädare till den nuvarande organisationen International Accounting Standards Board 

(IASB) (Artsberg, 2005).  

 

3.3.3  IASB 

IASB (International Accounting Standards Board) är en oberoende och privatfinansierad 

normgivare med London som sitt säte och redovisning som sitt område (Nilsson, 2005). 

 IASB övertog år 2001 ansvaret att utfärda redovisningsstandarder (IFRS/IAS) från IASC. 

(Far, 2006). 

 

IASB har som målsättning att ge ut redovisningsnormer och att i allmänhet verka för en 

harmonisering och utveckling av världens redovisning. IASB baserar sin referensram på 

FASB:s motsvarighet vilket möjliggörs av att IASB delar dennas synsätt, som är baserat på 

aktiemarknaden. (Artsberg, 2005).  

 

Inom IASB finns tolknings kommittén International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC) vars arbetsuppgift är att ge ut tolkningsuttalande. Uttalanden reder ut hur 

en IFRS standard ska tillämpas och hur eventuellt uppkomna frågeställningar ska behandlas 
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och har lika stor tyngd som en IAS standard. Dess medlemmar kommer huvudsakligen ifrån 

de anglosaxiska länderna. Under IASC:s tid benämndes tolkningsorganet Standing 

Interpretations Committee (SIC), (Artsberg, 2005). 

 

IASB:s styrelse består av 14 medlemmar ifrån nio länder: de anglosaxiska länderna plus 

tyskland, Frankrike och Japan. Ledamöterna i IASB utses av styrelsen, IASC Foundation, 

som består av 19 trustees (stiftelser). 

IASC Foundation bildades av IASC som en icke vinstdrivande organisation 2001 i USA. Dess 

huvuduppgift är att ha uppsikt över IASB:s arbete (Thorell, 2005).  

 

Rådgivande kommittén är sammansatt av representanter ifrån hela världen.  

IASB samarbetar med nationella normgivare för att uppnå gemensamma redovisningsregler 

världen över. Figuren nedan förklarar IASB:s förhållande till styrelsen, tolkningskommittén, 

rådgivande kommittéer och den nationella normgivare.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
                       
 
 

 

 

Figur 2 IASB:s organisation.  Källa: Fritt efter (Artsberg, 2005 sidan 137)  

 

3.3.4 EG/EU  

EU strävar efter en inre europeisk marknad som grundas på fri rörlighet inom unionen för 

individer, varor, tjänster och kapital. För att uppnå detta krävs en harmonisering mellan 

medlemsländerna inom de flesta ekonomiska områdena bland annat redovisningsreglerna 

(Thomasson, 2003). För att uppnå detta har EU utfärdat ett antal redovisningsdirektiv, det 

fjärde och sjunde (Botzem, 2005). Det fjärde bolagsdirektivet tillkom 1978 och behandlar 

skyldigheten att upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelse i bolag med begränsat 
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delägaransvar. Den övergripande principen i direktivet är att årsbokslutet ska ge en 

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. I direktivet föreskrivs ett antal 

standardiserade uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna liksom enhetliga 

regler för värdering och tilläggsinformation ( www.skatteverket.se , 2006-11-30). 

 

Det sjunde bolagsdirektivet som antogs 1983 behandlar skyldigheten att upprätta 

koncernredovisning. Syftet med direktivet är att uppställa enhetliga krav på 

koncernredovisning, så att intressenterna lättare kan bedöma koncernens ställning och 

resultat. Direktivet reglerar bland annat vilka krav som ska vara uppfyllda för att företag ska 

tas in i en koncernredovisning, vilka moderbolag som ska upprätta koncernredovisning samt 

hur dotterföretag och intresseföretag ska räknas in i koncernredovisningen  

( www.skatteverket.se , 2006-11-30). Genom direktiven har det varit möjligt att få till stånd 

en generell höjning av redovisningsnormerna och att göra de olika ländernas bokslut mer 

jämförbara, vilket har underlättat verksamheten över de nationella gränserna (Meddelande 

från kommissionen, 1995).  

Europa kommissionen uttalade år 1995 att det är nödvändigt att vidta åtgärder som gör att EG: 

redovisningsdirektiv blir förenligt med de befintliga internationella rekommendationerna IAS. 

Fem år senare 2000 antog kommissionen en ändring i direktiven för att ytterligare närma sig 

IASC:s rekommendationer för att få en slutlig anpassning till IAS.  

2002 tog EU fram ett nytt direktiv, där från och med 2005 ska vara tvingande för alla 

börsnoterade företag att följa IFRS/IAS reglerna (Botzem, 2005). Från kravet att tillämpa 

IFRS/IAS finns det dock en temporär undantagsregel. Undantaget gäller för företag som 

tillämpar US-GAAP och som är noterade på en börs utanför EU. Sådana företag behöver inte 

genomföra konverteringen förrän år 2007. En begränsning för användandet av undantaget är 

att det bara gäller för det företag som har tillämpat US GAAP innan EU beslutet om 

konvertering till IFRS/IAS togs och för det företag som endast har andra värdepapper än 

aktier noterade (Axelman, Phillips, Wahlquist 2005). 

 

För att från ett europeiskt perspektiv få möjlighet att påverka arbetet inom IASB har European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bildats. EFRAG är ett till kommissionen 

rådgivande organ som har till uppgift att vara remissinstans främst när det gäller projekt inom 

IASB. EU ställer krav på IFRS/IAS, det vill säga att IFRS/IAS endast får tillämpas om de 

uppfyller villkoren enligt nedan: 
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• De ska inte strida mot principen i EU:s direktiv, och tillämpningen ska  leda till en 

rättvisande bild. 

• De uppfyller de kriterier i fråga om begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

som krävs för att erhålla tillräcklig finansiell information för att kunna fatta ekonomiska 

beslut och utvärdera företagsledningens lämplighet. 

• De bidrar till det europeiskt sett gemensamt bästa (Far, 2006). 

 

3.4 Redovisningsrådet ett normbildande organ i Sverige 

Redovisningsrådet (RR) bildades 1989 och har tidigare haft som uppgift att ta fram 

rekommendationer för framför allt aktiemarknadsnoterade företag med avsikt att främja god 

redovisningssed (Axelman, Phillips, Wahlquist 2005). 

Rekommendationerna har till stor del varit översättningar från IASB:s normer, men anpassade 

till årsredovisningslagen och svenska skattelagstiftning. I och med IASB:s ökade 

maktställning har RR:s direkta inflytande i stort sett upphört och fokus har istället lagt på 

tillämpningsfrågor och efterlevnadsfrågor ( Artsberg, 2005). 

 

 3.5 God redovisningssed i Sverige 

Svensk redovisning är idag baserad på den lag som kräver att en årsredovisning skall 

upprättas. Årsredovisningslagen är i sin tur baserad på EG:s fjärde och sjunde direktiv, som 

syftar till att finansiell information inom EU skall presenteras på ett likartat sätt . Mer 

detaljerade regler avseende årsredovisningen, utöver kraven i ÅRL, ges i Redovisningsrådets 

rekommendationer (RR) som måste följas av de svenska bolag som är bundna genom 

noteringsavtal med Stockholmsbörsen. Rekommendationerna bygger på IFRS/IAS, vilka 

anpassats till svenska omständigheter och svenska lagstiftning. Det innebär att 

rekommendationer tillåter några undantag för juridisk person, som exempel är att 

Redovisningsrådet inte anpassat de nya IAS/IFRS som innehåller marknadsvärdering. 

Detta beror på att ÅRL för närvarande inte tillåter en sådan marknadsvärdering (Axelman, 

Phillips, Wahlquist 2005).  

 

 3.6 Införandet av IFRS/IAS 

IFRS/IAS finns översatta till språken inom EU:s medlemsländer. De flesta IAS motsvaras av 

en svensk rekommendation, vilket gör att en övergång till IFRS/IAS inte kommer att innebära 

större förändringar. Därför har svenska företag en fördel gentemot många europeiska företag 

(Axelman, Phillips, Wahlquist 2005).  
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Förändringarna med IFRS införandet kommer ändå att kräva tid och resurser som i sin tur 

kräver kompetent och erfaren personal, vad gäller redovisningstekniken och hur bolagen 

mäter, styr och följer upp sin verksamhet, liksom hur resultatet utvärderas av utomstående. 

Övergången kan därför få genomgripande effekt på hur företag gör sina affärer och bolagets 

värde bedöms på börsen ( www.pwc.se, 2006-09-21). 

 

Konverteringen till IFRS kommer att leda till många utmaningar för företag allt från att 

identifiera och implementera förändringar i redovisnings policy och IT system till att utveckla 

interna och extern kommunikations strategier för den nya redovisningen 

 ( www.accountancymagazine.com , 2006-12-19). 

 

3.7 Implementering av IFRS/IAS  

Syftet med IFRS/IAS reglerna är att öka jämförbarheten och transparensen mellan företag i  

olika länder (Nilsson, 2005). För att uppnå  jämförbarhet mellan företag i den europeiska 

unionen kväver EU att alla medlemsländerna följer samma regler och gör likartade tolkningar 

i sina finansiella rapporteringar (Artsberg, 2005). I Sverige ska årsredovisningar ställas upp på 

ett begripligt sätt och i enlighet med god redovisningssed, där balans- och resultaträkningar 

tillsammans med noter ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 

resultat (Nilsson, 2005). Begreppet rättvisande bild  har kommit in i svenska 

redovisningsnormer via EU:s fjärde bolags- direktiv. Kravet på rättvisande bild kan strida 

med försiktighetsprincipen, eftersom den upplyser om alla förhållande som är kända, oavsett 

eventuell risk för alltför optimistisk beskrivning av den ekonomiska ställningen. Kravet på en 

rättvisande bild i redovisningen innebär att man prioriterar redovisningens 

informationsfunktion gentemot kapitalmarknaden (Thomasson, 2003).   

 
IFRS är ett nytt sätt att utforma finansiella rapporter på och man kan uppfatta förändringar 

som besvärliga, eftersom det handlar om standarder som ska tillämpas av olika företag i olika 

branscher ( www.pwc.se, 2006-09-21). 
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3.8 Väsentliga förändringar med implementeringen av IFRS/IAS reglerna 

Nedan presenteras de väsentliga förändringar med implementeringen av IFRS/IAS reglerna, 

som påverkar börsnoterade företags finansiella rapportering (Thorell, 2005).  

 

3.8.1 Verkligt värde  

Den viktigaste förändringen med det nya regelverket är att redovisade tillgångar och skulder 

kan värderas till verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Verkligt värde kan vara ett krav 

eller möjlighet att användas i företags koncernbalansräkning. Tabellen nedan förklarar dessa 

standarder och valet av anskaffningsvärdet eller verklig värde. 

 

 

Tabell 1. verkligt värde - företagens val, fritt efter (Thorell, 2005) 

Standard Anskaffningsvärde 

Eller verkligt värde 

Verkligt värde i RR 

Eller i BR 

IAS 39 Finansiella 

instrument 

Anskaffningsvärde + 

Verkligt värde 

RR och BR 

IAS 40 

Förvaltningsfastigheter 

Val 

 

RR 

IAS 41 Biologiska tillgångar Verkligt värde RR 

IAS 16 materiella tillgångar Val BR 

IAS 38 Immateriella 

tillgångar 

Val BR 

 

 

Dessa standarder kommer i praktiken att få väldigt olika effekter på olika företag.  Få företag 

förväntas utnyttja rätten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde. 

IAS 40 och 41 berör ett begränsat antal branscher men förväntas ge stora effekter på dessa 

företag (Thorell, 2005). 

Huvudprincipen i IAS 39 är att finansiella tillgångar värderas till verkligt värde. Undantagna 

från huvudprincipen är finansiella placeringar med fastlöptid som är avsedda att innehas till 

förfall samt fordringar som har sitt ursprung i företaget, till exempel från leverans av varor 

och tjänster. Dessa tillgångar värderas till deras anskaffningsvärde.  Finansiella skulder som 
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är avsedda för handel redovisas till verkligt värde. Övriga finansiella skulder värderas till 

anskaffningsvärde (Axelman, Phillips, Wahlquist 2005). 

 

IASB använder ofta marknadsvärde (mark-to market) synonymt med verkligt värde (fair 

value). Men för många tillgångar och skulder som ska värderas till verkligt värde finns inget 

markandsvärde att tillgå. Lösningen på detta problem i IFRS är att man uppskattar ett 

marknadsvärde som används som verkligt värde. Problematiken beskrivs i nedanstående bild: 

   
 

 
Figur 3. värdering till verklig värde fritt efter (Thorell, 2005) 

 

Bilden visar att flertalet tillgångar och skulder i balansräkningen kommer att värderas enligt 

nivå 3. Här används inte värden från observationer av verkligheten utan verkligt värde 

uppskattas, utifrån företagsledningens antaganden om framtiden med hjälp av teoretiska 

värderingsmodeller. Detta leder till att värdet kan vara subjektivt. Små ändringar i antaganden 

kan få stora effekter på utfallet. Pensioner är ett utmärkt exempel på detta. Vad som hänt är att 

en finansiell rapportering av IFRS har utvecklats från att visa effekterna av redan inträffade 

händelser till att innehålla värden baserade på prognoser om framtiden (Thorell, 2005). 
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För läsaren av årsredovisning är det viktigt att kunna skilja mellan objektiva och subjektiva 

omständigheter, mellan realiserade och orealiserade vinster och förluster och huruvida vinster 

och förluster grundas på verkliga eller uppskattade markandsvärden. IFRS innehåller 

omfattande krav på upplysningar om olika antaganden och förhållanden på olika områden. 

Däremot finns inga specifika krav på var i resultaträkningen som en omvärdering till verkligt 

värde ska göras. Inte heller finns krav på att specificera eget kapital på visst sätt så att man till 

exempel kan skilja mellan realiserade och orealiserade vinster och förluster. Detta beror bland 

annat på att IASB inte ännu klargjort hur de olika finansiella rapporterna som upprättas med 

tillämpning av verkligt värde ska se ut (Thorell, 2005). 

 

3.8.2 Goodwill  

Den för många företag mest betydelsefulla och synliga skillnaden mellan IFRS/IAS och 

tidigare regler redovisningsrådets rekommendationer (RR ) är de nya reglerna om 

företagsförvärv, och då särskilt att goodwill inte längre ska avskrivas (www.pwc.se, 2006-09-

21). Istället ska en prövning ske varje år, ”impairment-test” beträffande eventuell 

värdenedgång i goodwill (Kristina, 2005). Vid övergången år 2005 har nästan all företag 

rapporterat detta som en skillnad som fått väsentlig effekt (www.pwc.se, 2006-09-21).  

 

3.8.3 Ersättning till anställda IAS 19 

En tillämpning av IAS 19 innebär förändringar främst när det gäller redovisningen av 

förmånsbestämda pensionsplaner. Rekommendationen kräver att ovillkorade 

förmånsbestämda pensionsutfästelser ska redovisas som skuld i balansräkningen. Samma krav 

gäller för villkorade utfästelser när det bedöms sannolikt att den aktuella utfästelsen kommer 

att uppfyllas (Axelman, Philips & Wahlquist, 2005 ). 

 

Beräknandet av den aktuella pensionsförpliktelsen grundas på demografiska och finansiella 

antaganden. Till skillnad mot tidigare görs dessa individuellt i varje företag. Beräkningen sker 

i enlighet med Projected Unit Credit Method som involverar en uppskattning av pensionens 

värde den dagen anställningen avslutas, det vill säga att metoden utgår ifrån verkligt värde  

 

Aktuariella vinster eller förluster kan uppkomma till exempel genom att avkastningen på 

förvaltningstillgångarna eller genom genomsnittlig livslängd avviker från vad som antagits. 
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IAS 19 tillåter att aktuariella vinster och förluster antingen redovisas omedelbart eller, till 

skillnad mot tidigare, fördelas över genomsnittlig återstående anställningstid (Axelman, 

Philips & Wahlquist, 2005 ).  

 

De tillgångar som finns i pensionsstiftelse, förvaltningsfastigheter, kommer enlig IAS 19 att 

värderas till dess verkliga värde. Dessa tillgångars värde avräknas mot pensionsförpliktelsen 

och skillnadsbeloppet redovisas som skuld i balansräkningen. Skulle värdet av 

pensionsstiftelsens tillgångar överstiga förpliktelsen redovisas skillnadsbeloppet enligt IAS 19 

som en tillgång (Axelman, Philips & Wahlquist, 2005 ).  

 

3.9 Vad är tillgångar och verkligt värde? 

Tillgångar 
 
Enligt den amerikanska forskaren Schuetze är tillgångar allt som kan konverteras till pengar, 

till exempel kassa och kundfodringar. Tillgångar bör även vara värderade till ett verkligt 

värde i balansräkningen.  

Enligt nuvarande regler definierar FASB tillgångar enligt ekonomiska fördelar eller framtida 

ekonomiska fördelar eller eventuella framtida ekonomiska fördelar. Exempel på tillgångar är 

följande: Kassa, kundfordringar, utlånade pengar, värdepapper, goodwill , inventarier, mark, 

byggnader, utrustning och patent. 

Man kan enligt FASB inte ta upp en tillgång i balansräkningen om man inte har förvärvat den 

utan att ha en kostnad för den t ex om man hittar olja eller någonting av värde så ses det inte 

som en tillgång för att man inte har haft någon utgift (Schuetze, 2001). 

Verkligt värde 

FASB:s definition av verkligt värde är den summan som man kan erhålla vid en omedelbar 

försäljning utan tvång, till exempel konkursförsäljning av tillgången mellan en säljare och en 

köpare. 

Schuetze anser att båda tillgångar och skulder borde redovisas till dess verkliga värde. 

Schuetze definierar verklig värde av tillgångar enligt följande: 

Beräknad summa av pengar, som tillgången skulle kunna inbringa vid en omedelbar 

försäljning vare sig med tvång eller inte, minus försäljningskostnaden (Schuetze, 2001). 

 

 



 27 

3.10 Definitionen av materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16   
 
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som innehas för produktion eller 

distribution av varor eller tjänster, för uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål. 

Den förväntas användas under mer än en period (Far, 2006 ). 

 

3.11 IAS 16 Syfte 

Syftet med IAS16 är att ange hur materiella anläggningstillgångar skall redovisas, så att 

användare av finansiella rapporter kan ta del av information om ett företags investeringar i 

dess materiella anläggningstillgångar och förändringarna i sådana investeringar. De 

grundläggande frågorna vid redovisning av materiella anläggningstillgångar är redovisning av 

utgifter som tillgångar i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska fastställas samt hur 

avskrivningar och nedskrivningar skall redovisas avseende dem (Far, 2006 ).  

 

3.12 Redovisning av materiella anläggningstillgångar  

Utgifter för en materiell anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen om; 

det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 

kommer att komma företaget till del och om tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas till 

ett tillförlitligt sätt. Företaget redovisar samtliga utgifter för materiella anläggningstillgångar 

vid den tidpunkt när utgiften uppkommer. Utgifterna för materiella anläggningstillgångar är 

utgifter som uppstår vid inköpet samt tillkommande utgifter för att bygga, ersätta delar av 

eller underhållsarbete avseende den materiella anläggningstillgången (Far, 2006 ). 

 

3.13 Värdering av materiella anläggningstillgångar 

 Ett företag måste välja antingen redovisa efter metoden som bygger på anskaffningsvärde 

eller omvärderingsmetoden. Den redovisningsprincip som väljs måste användas på alla 

materiella anläggningstillgångar av samma slag (Far, 2006 ).    

3.13.1 Anskaffningsvärdemetoden 

Om den materiella anläggningstillgången har redovisats som tillgång ska man värdera 

tillgången till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar (Far, 2006 ).    
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3.13.2 För- och nackdelar med värdering till anskaffningsvärde 

De som anser att anskaffningsvärdemetoden är den rätta metoden att använda i jämförelse 

med verkligt värde gör det på grund av att de anser att anskaffningsvärdet är ett objektivt 

värde som utgör en ”faktisk transaktion” som genomförts i bolaget. Värdena kan  inte 

ifrågasättas, eftersom de utgör hård data och anskaffningsvärdemetoden utgör ett lika reellt 

värde som verkligt värde eftersom värdet blir verkligt först när tillgången blivit realiserad och 

generar en vinst eller förlust i företaget (Kristina, 2005). 

De främsta fördelarna med anskaffningsvärde är framförallt att redovisningen blir jämnare i 

och med att marknadens förändringar ur det korta perspektivet inte redovisas och att  

företagen slipper det merarbete som krävs för att göra redovisningsjusteringar. En nackdel är 

emellertid att försiktighetsprincipen ställs ur spel då innehaven kan ha införskaffats under en 

period med ett högt marknadsvärde. Värdena riskerar då att bli överskattade (Kristina, 2005). 

Försiktighetsprincipen innebär att företagets skulder hellre värderas för högt än för lågt. 

Vidare skall företagen inte ta upp vinster förrän de har realiserats, medan man av 

försiktighetsskäl ska ta upp förluster redan då de befaras (Thomasson, 2003). 

3.13.3 Omvärderingsmetoden (verkligt värde)  

Om den materiella anläggningstillgången ska redovisas till omvärderat belopp måste man ha 

beräknat det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. Omvärdering ska göras så regelbundet att 

det redovisade beloppet inte väsentligt avviker från vad som skulle fastställas som verkligt 

värde på balansdagen. Det verkliga värdet för mark och byggnader fastställs utifrån 

marknadsbaserade uppgifter genom en värdering av en oberoende värderingsmän. Fabriker 

och maskiner redovisas vanligen till marknadsvärdet som fastställts genom värderingar. Om 

det är svårt att fastställa marknadsvärdet får företaget själva uppskatta det verkliga värdet 

genom att använda en resultatberäkning eller genom avskrivet återanskaffningsvärde (Far, 

2006 ).    

 

Hur ofta omvärderingar ska göras beror på hur mycket det verkliga värdet för de materiella 

anläggningstillgångarna som ska omvärderas förändras. När en omvärderad tillgångs verkliga 

värde avviker mycket från dess redovisade värde ska ytterligare en omvärdering göras. Om en 

materiell anläggningstillgång omvärderas ska alla materiella anläggningstillgångar av samma 

slag omvärderas (Far, 2006 ).  
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3.13.4 För- och nackdelar med värdering till verkligt värde 

Utvecklingen mot marknadsvärden har sina positiva effekter eftersom det ger bättre 

information om företagets ställning (Thorell, 2005 ). Fördelarna som nämnts är bland annat 

att verkligt värde medför ett bättre underlag för att bedöma framtida kassaflöden, ett bättre 

underlag för att bedöma företagets riskbedömningar samt ett bättre underlag för att utvärdera 

företagsledningens aktiviteter och en bättre jämförbarhet mellan företagen (Rundfelt, 1998 ). 

Det negativa med värdering till verkligt värde är i synnerhet det merarbete och den risk som 

uppstår vid större resultatfluktuationer (Kristina, 2005 ). Andra nackdelar är dels att 

värdeförändringarna inte är så intressanta för kassaflödesprognoserna från företaget, dels 

manipuleringsrisken. Verkligt värde leder till subjektiva bedömningar och ju mer subjektiva 

de blir desto större blir risken att fördomsfria företagsledare använder reglerna för att lura 

marknaden ( www.pwc.se, 2006-09-21). 

    

 

3.14 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar ska skrivas av systematiskt över tillgångens livslängd (Thomasson, 

2003 ) 

3.14.1  Avskrivningsmetoder 

Det finns olika avskrivningsmetoder som kan användas för systematisk fördelning av det 

avskrivningsbara beloppet över tillgångens nyttjandeperiod. Dessa är linjära avskrivningar, 

degressiva avskrivningar, produktionsberoende avskrivningar, samt komponentavskrivning. 

Linjära avskrivningar innebär att fast årligt avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden om 

tillgångens restvärde inte ändras. Degressiva avskrivningar innebär ett sjunkande 

avskrivningsbelopp över nyttjandeperiod. Produktionsberoende avskrivningar innebär att 

avskrivningsbeloppet bestäms utifrån tillgångens förväntade användning eller produktion. 

Komponentavskrivning innebär att varje del av en tillgång avskrivs separat beroende på 

nyttjandeperioden (Far, 2006 ). 
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3.15 IASB:s kvalitativa egenskaper på finansiella rapporter  

De kvalitativa egenskaper, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är de 

egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna och  

måste uppfyllas för att ge en rättvisande bild av företagets finansiella rapportering ( Far, 2006 

). Med användarna menas intressenterna till företaget. Intressenterna definieras som de 

individer, grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med 

företaget. Intressenterna och företaget befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. 

Intressentmodellen delar in intressenterna i olika kategorier; ägarna, intresseorganisationer, de 

anställda och deras organisationer, kunderna, leverantörerna, långivarna, staten och 

kommunen, opinionsbildande grupper enligt figuren nedan (Bruzelius, Skärvad, 2000 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, intressentmodell, källan: (Bruzelius, Skärvad, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Företaget 
Och företags- 

ledningen

De anställda 
och deras 

organisationer 
Långivare 

 

Leverantörer 
 Opinions- 

bildande 
grupper

Ägare 
 Stat och  

kommun 
 

Intresse- 
organisatione

r

 
Kunder 



 31 

3.15.1 Begriplighet 

En viktig egenskap hos den information som lämnas i finansiella rapporter är att den är 

lättbegriplig för användarna. Det förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om 

affärsverksamhet, ekonomi och redovisning samt att de är beredda att studera information 

med rimlig noggrannhet. Information som rör komplicerade frågor, och som bör ingå i de 

finansiella rapporterna därför att den är relevant för användarna som beslutsunderlag, får dock 

inte utelämnas enbart av det skälet att den kan vara alltför svår för vissa användare att förstå 

(Far, 2006 ).   

 

 3.15.2 Relevans 

För att vara av värde måste informationen vara relevant för användarna som beslutsunderlag. 

Informationen är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 

bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelse eller genom att bekräfta eller 

korrigera tidigare bedömningar (Far, 2006 ).    

 

3.15.3 Tillförlitlighet  

 
För att informationen ska vara tillförlitlig måste den på ett korrekt sätt återge transaktioner 

och andra händelser på det sätt som görs gällande eller som rimligen kan förväntas. Således 

måste en balansräkning på ett korrekt sätt återge de transaktioner och andra händelser som 

givit upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller 

kriterierna för att tas med i balansräkningen. En korrekt bild kan vara svår att återge bland 

annat på grund av olika mätsvårigheter. 

 

Den som upprättar den finansiella rapporteringen måste hantera den osäkerhet som är 

förknippad med många händelser och omständigheter, till exempel möjligheter att få betalt för 

osäkra fordringar, sannolik nyttjandeperiod för anläggningstillgångar. Denna osäkerhet 

hanteras med hjälp av att  försiktighetsprincipen, som innebär att de bedömningar som måste 

göras under osäkerhet görs med viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas 

och skulder och kostnader inte underskattas. Den innebär dock inte att dolda reserver tillåts, 

inte heller avsiktliga underskattningar av tillgångar eller intäkter, eller avsiktliga 

överskattningar av skulder och kostnader. I så fall skulle de finansiella rapporterna inte vara 

tillförlitliga (Far, 2006). 
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3.15.4 Jämförbarhet 

Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat 

och ställning, genom att över en längre period jämföra de finansiella rapporterna som 

företaget lämnar. Användarna måste också ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella 

rapporter med av seende på finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell 

ställning. Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade 

transaktioner och andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag 

under en längre tid, dels i olika företag. Kravet på jämförbarhet innebär bland annat att 

användarna skall informeras om de redovisningsprinciper som tillämpats då de finansiella 

rapporterna upprättats, om eventuella förändringar av sådana principer samt om effekter av 

sådana förändringar. Användarna måste kunna identifiera skillnader mellan tillämpade 

redovisningsprinciper dels i ett och samma företag mellan olika perioder, dels mellan olika 

företag (Far, 2006).  
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4 EMPIRI 

Detta kapitel inleds med en kort presentation om Scania koncern och WSP group 

Därefter redogörs för ändrade redovisningsprinciper till följd av IFRS/IAS-övergången 

för företagen. Avslutningsvis redovisas intervjuerna för varje företag. 

 

4.1 Scania 

4.1.1 Företagspresentation   
Scania koncern grundades 1891 och började då tillverka cyklar. Det speciella med dessa 

cyklar var att de hade ett treuddat trampnav. Trampnavet finns representerat i företagets 

logotyp än idag. Verksamheten var förlagd till Malmö, där även Scanias första personbil 

tillverkades 1897.  

Ett par är senare, 1902, tillverkades den första lastbilen och ytterligare lite senare, 1911, 

kompletterades utbudet med en bussmodell. Samma år gick Scania ihop med Vagnfabriks-

aktiebolaget i Södertälje och bildade Scania-Vabis (Björn- Eric Lindh, 1992). 

Efter andra världskriget skedde en ny fusion, denna gång med biltillverkaren Saab, och då 

bilades Saab-Scaniagruppen. I mitten av 90-talet separerade de två företagen och Scania blev 

ett självständigt bolag (www.scania.se, 2006-01-09).  

Scania är i dagsläget en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga 

transporter samt industri- och marinmotorer. Scania är en av branschens mest lönsamma 

företag. Under 2002 uppgick faktureringen till 47 miljarder kronor och resultatet efter 

finansnetto till 3,7 miljarder kronor (affärsdata, 2007-01-09). Scania tillhandahåller även en 

mängd olika serviceprodukter, tjänster och finansiering - allt i syfte att ge Scaniakunden ett 

lönsamt lastbilsägande. Scania är verksam på ett hundratal marknader, bland annat i Europa, 

Latinamerika, Asien, Afrika och Australien (www.scania.se, 2006-11-30). 

 

Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt på över 16 ton. 

Bussprogrammet består av busschassier samt helbyggda bussar. Scanias industri- och 

marinmotorer används i generatoraggregat, entreprenad- och jordbruksmaskiner samt fartyg 

och fritidsbåtar (www.scania.se, 2006-11-30). Scania säljer även delar och verkstadstjänster i 

form av underhåll och reparationer. Olika former av service- och underhållsavtal kan också 

tecknas. Scania erbjuder även olika finansieringslösningar, exempelvis leasing eller 

avbetalningskontrakt (Scanias årsredovisning, 2005). 
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Scania har drygt 30 000 anställda världen över, varav cirka 12 000 i Sverige. Dessutom 

arbetar cirka 20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 

servicemarknadsorganisation. I Sverige finns produktionsenheter i Södertälje, Falun, Luleå, 

Oskarshamn och Sibbhult. Scania Sverige AB är distributör för Scania lastbilar och bussar på 

den svenska marknaden (www.scania.se, 2006-11-30). 

 

4.1.2 Ändrade redovisningsprinciper till följd av IFRS-övergången för Scania 

koncern  

 
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt IFRS 1. I 

standarden IFRS 1 behandlas övergången till IFRS för de företag som för första gången 

tillämpar regelverket. Standarden föreskriver att ett företag vid övergången från nationella 

redovisningsprinciper ska presentera minst ett års jämförande information enligt IFRS. 

Avseende de redovisningsstandarder som rör redovisning av finansiella instrument IAS 32 

och IAS 39 visar Scania inte jämförelsesiffror för 2004 då dessa enligt undantag i IFRS 1 

enbart tillämpas på 2005. Detta betyder att den faktiska övergången till IFRS för finansiella 

instrument sker per den 1 januari 2005 (Scanias årsredovisning, 2005). 

 

Nedan presenteras de IFRS/IAS standarder som har påverkat Scanias räkenskaper vid 

övergången till IFRS/IAS- reglerna samt de som har bedömts vara av intresse för en extern 

läsare av Scanias årsredovisning. 

 

4.1.2.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

 I de nya reglerna ska goodwillvärden inte skrivas av. Istället ska goodwill testas för 

eventuellt nedskrivningsbehov minst en gång per år eller när det finns indikationer som tyder 

på att nedskrivningsbehov kan finnas (Scanias årsredovisning, 2005). 

 

4.1.2.2 IAS 16 materiella anläggningstillgångar 

IAS 16 anger att den aktiverade kostnaden för en tillgång ska fördelas på komponenter som 

tillgången består av. Detta leder till skilda nyttjandeperioder och därmed kan olika 

avskrivningstider förekomma för komponenter jämfört med huvudtillgången och detta 

påverkar i så fall det redovisade värdet. Scania har analyserat sina byggnader och genomfört 

fördelning på komponenter. Vidare är det enligt IAS 16 inte tillåtet att genomföra 
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uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar, däremot tillåter rekommendationen två 

alternativa värderingsmetoder av dessa tillgångar. Antingen kan omvärderingsmetoden 

användas vilken innebär att tillgångar kan redovisas till  regelbundet omvärderat belopp eller 

kan anskaffningsvärdemetoden användas, vilken anger att tillgångar ska redovisas till 

anskaffningskostnaden. Scania har valt att använda anskaffningsmetoden vid värdering av 

materiella anläggningstillgångar (Scanias årsredovisning, 2005). 

 

4.1.2.3 IAS 19 Ersättning till anställda 

Från och med 2005 tillämpas tillägg till IAS 19. I enlighet med detta tillägg redovisar Scania 

från och med 2005 aktuariella vinster och förluster mot eget kapital. I enlighet med detta har 

resultaträkningen och specifikation för eget kapital ändrats avseende föregående år. Scania 

tillämpar för svenska enheter även URA 45 (Uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp), 

som förtydligar hanteringen av de förmånsbestämda Alecta-pensionerna och URA 43 

redovisningen av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Enligt ett utkast till ändring av URA 

43 (december 2005) ska särskild löneskatt redovisas i resultaträkningen även i de fall 

aktuariella vinster och förluster redovisas i eget kapital. Scania följer utkastets princip och 

redovisar särskild löneskatt avseende aktuariella vinster och förluster i resultaträkningen 

(Scanias årsredovisning, 2005). 

 

4.1.2.4 IAS 39 Finansiella instrument, redovisning och värdering 

IAS 39 trädde i kraft den första januari 2005. Rekommendationen har medfört förändringar i 

redovisning och värdering av finansiella instrument och skulder, av vilka redovisning av 

derivatinstrument har fått störst påverkan för Scania. Enligt standarden ska alla derivat 

redovisas i balansräkningen till verkligt värde och eventuella förändringar i verkligt värde ska 

som huvudregel redovisas i resultaträkningen. Om derivat utgör en del i en 

säkringstransaktion kan reglerna för säkringsredovisning tillämpas under förutsättning att de 

högt ställda kraven för att få tillämpa säkringsredovisning är uppfyllda (Scanias 

årsredovisning, 2005). 

 

Vi har intervjuat Lars Sandström som är ekonomichef för Scanias koncernredovisning, och 

två finanscontroller Pia Herrala och Andreas Ödebrink. 
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4.1.3 Införandet av IFRS/IAS reglerna i Scania 
 
Enligt Lars Sandström medförde IFRS övergången inte så stora förändringar för dem, 

eftersom Sverige tidigare genom redovisningsrådets rekommendationer hade anpassat 

sina rekommendationer till IAS. Men finansiella instrument och goodwill avskrivningar  

krävde resurser i form av extra personal under övergångsperioden. Detta ha inte haft så 

stor betydelse för Scania och inte heller medfört stora kostnader för dem.  

 

 Enligt Sandström går de anställda alltid på utbildningar inom redovisningsområdet när 

det gäller redovisningsregler och eftersom att IFRS inte skiljer sig så mycket från 

redovisningsrådets rekommendationer, så behövde Scanias anställda inte gå på så 

många nya utbildningar. 

 

Ekonomichefen berättar att Scania har fått uppdatera några datasystem och ändra på 

avskrivningar så att de fångar både skattemässigt och konkurrensmässigt. De har även 

köpt ett antal konsulttimmar. Men det är ingenting de egentligen mäter och det har inte 

inneburit några stora kostnader för Scania att följa de nya standarderna. 

 

Sandström anser att de nya IFRS/IAS reglerna är lättare att förstå för de som är väldigt 

insatta och som jobbar med reglerna. Det har blivit lättare för Scania att förstå, men det 

har inte blivit lättare för kapitalmarknaden att förstå pensionsredovisningen med 

Projected Unit Credit Method och värderingen av finansiella instrument, speciellt 

derivat och optioner som är baserade på verkligt värde. Även diskonteringsfaktorer och 

räntor som är beroende på konjunktursvängningar gör det svårt för kapitalmarknaden att 

förstå hur Scania räknat fram värdet, vilket leder till mindre transparents även om det 

blir rätt värde.  

 

Sandström anser de nya reglerna kräver mer tidsåtgång. Det blir en ny pedagogisk 

upplysning och mer förklaring både internt till ledningen och externt till alla användarna 

av Scanias finansiella rapportering. 
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4.1.4 Implementering av IFRS/IAS på Scania 
 
Enligt Sandström kunde man redan förut jämföra företagens finansiella rapporter,  

 eftersom många större bolag ofta redan var noterade i USA på amerikanska börser och 

följde US-GAAP. Men implementeringen av IFRS/IAS reglerna gjorde den finansiella 

rapporteringen mer jämförbar med andra europeiska länder eftersom de måste följa 

samma standarder och ha samma grundläggande ”framework” . 

 

Sandström anser att tillämpningen av IFRS gett en mer rättvisande bild av Scanias 

redovisning. De nya reglerna har en tydligare beskrivning av begreppen, pensioner, 

avsättningar och intäkter. 

Enligt Sandström så är fördelarna med tillämpningen av IFRS/IAS att den finansiella 

rapporteringen blir transparent och behandlas lika inom den europiska unionen. 

Revisionsbyråerna har sina gemensamma tolkningar i Europa där de försöker säkerställa 

en likformig tillämpning ute i Europa.  

Nackdelarna anser han vara för mycket fokus på en ny inriktning, verkligt värde, speciellt när 

det gäller IAS 39, markandsvärdering av optioner och derivat som är väldigt teoretisk. 

Kapitalmarknaden och analytiker har svårt att förstå värderingen enligt verkligt värde.  

 

Tidigare när aktiemarknaderna gjorde sina diskonterade kassaflödesanalyser skrevs goodwill 

av, men nu ska goodwill istället testas för eventuell nedskrivning minst en gång per år eller 

vid behov. Tanken är att det ska vara mer transparent för dem, men enligt Sandström blir det 

svårare för den normala läsaren att förstå detta och det är tveksamt om det har någon nytta för 

Scania och om transparentsen uppnås. 

 
Sandström anser att verkligt värde är ett teoretisk värde som låter väldigt sanningsenligt, 

men det är det inte i praktiken, på grund av att många parametrar ska fastställas och 

ändras löpande. Verkligt värde skapar volatilitet ibland vid goodwill värderingar. Han 

förklarar att när räntorna är låga ökar diskonteringen men när räntorna ökar så krymper 

diskonteringen, och sker samtidigt en konjunkturnedgång ska alla bolagen börja 

”impairement testa” sin goodwill poster . Det är viktigt för läsaren att förstå att det som 

händer inte är en verklig förlust. Risken med detta är att det skapas oro, förvirring och 

feltolkningar.  
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Sandström anser att IFRS regelverket är ett ramverk och standarderna ska appliceras på alla 

typer av verksamheter, allt från tjänsteföretag till banker och det kan vara svårt att få in de i 

ramverket. Ramverket är inte anpassat för olika typer av företag, till exempel att sälja lastbilar 

som Scania tillverkar är inte samma sak som att bygga hus. Det är en helt annan 

intäktsbehandling som öppnar upp för nya tolkningar om hur man vill intäksföra. 

 

4.1.5 Framtida tankar om IFRS/IAS reglerna  
 

Sandström påpekar att ”vi människor lever i olika världar”, den svenska och  tyska som 

följer försiktighetsprincipen och den engelska och amerikanska med verkligt värde 

tänkandet. Det senaste som är under diskussion är att företag ska värdera allt till verkligt 

värde; kundfodringar, leverantörsskulder etc, vilket gör att det blir väldigt teoretisk 

eftersom det som står på fakturan bara är en transaktion och det finns inget inköpsvärde. 

 

Sandström anser att det är viktigt att företagen aktivt arbetar med att påverka IASB och 

att fokus läggs på områden som de tycker är viktiga och relevanta så att inte all fokus 

läggs på verklighetsvärderingen. Det är viktigt att IASB fortsätter att arbeta fram 

standarder som företagen tycker är relevanta för sina läsare. Sandström påpekar att det 

är viktigt att kunna beskriva verksamheten på ett bra sätt så att läsaren kan dra slutsatser 

om hur det går för den. Det finns områden som inte är bra reglerade och det behöver 

förbättras i framtiden. 

Han poängterar att IFRS är ett ramverk, att det inte står exakt hur man ska göra och att 

det därför lämnar tolkningsutrymme. Det ska bli väldigt spännande att se hur det blir 

med olika företag i olika länder. Han säger att Sverige har en panel, som övervakar 

revisioner och att det antagligen också behövs en EU-panel i Europa. 

 

4.1.7 Scanias värdering av anläggningstillgångar  
 
 
I fråga om Scanias val att värdera sina anläggningstillgångar till anskaffningsvärde eller 

verklig värde svarar Andreas och Pia att Scania har valt att använda sig att anskaffningsvärde, 

för att det är mycket lättare, tydligare och ger därför ett bättre mått på deras maskiner och 

fastigheter. De anser att det 
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är svårt att få ut verkligt värde för Scanias produkter eftersom det är bara Scania som 

producerar speciella tunga motorer och det finns ingen riktig marknad att jämföra med.  

Även utrustningarna som Scania har för anläggningstillgångar är specifika, exempelvis 

motorblocksline som har ett  stort värde för Scania att göra och som kostar flera hundra 

miljoner kr. Det blir därför svårt att marknadsvärdera de och det blir ett väldigt teoretisk värde 

som är svårt att begripa och otydlig i vissa delar. Om Scania köper en maskinutrustning och 

har den länge över en konjunkturcykel skulle verkligt värde inte vara lämpligt att använda på 

grund av konjunktursvängningarna. Verkligt värde kräver även stora resurser på grund av det 

är så teoretisk. De anser att anskaffningsvärde passar Scania bäst. Pia och Andreas anser att 

det negativa med att välja anskaffningsvärde är att det finns dolda värden, till exempel om 

man skulle stycka Scania skulle det bli svårt att få ett värde för maskinerna. 

 

4.1.8 Scanias avskrivning av anläggningstillgångar 
 
Enligt Andreas använder Scania komponentavskrivning, med en beloppsgräns som är en viss 

procentdel av tillgångens värde. Om en tillgång köps för 50 miljoner kronor ska Scania kunna 

dela upp den i olika komponenter som kräver olika avskrivningstid. 

Scania använder sig även av linjära avskrivningar ganska mycket. Då avskriver de lika 

mycket varje år. De gör också produktionsberoende avskrivningar, exempelvis vid införandet 

av en ny produkt och har då en upptrappningsfas. Det tar över ett år innan Scania börjar 

komma upp till upptrappningsfasen och då anpassar de avskrivningen. Under första året 

används bara 10 eller 50 procent av maskinens kapacitet och avskrivningen anpassas efter 

upptrappningskurvan. Det som händer är att avskrivningen från tidigare år skjuts över  på 

senare år, det vill säga avskrivningen är mindre i början och mer efter. 

 

Scania avskriver operationella leasingtillgångar som också klassificeras som fasta tillgångar,  

och använder sig av annuitetsavskrivning. Detta betyder att de skriver av mindre i början av 

kontraktets löptid och mer när tiden går, det vill säga avskrivningsbeloppet ökar med tiden.  

 

Den största förändringen med avskrivningen av materiella anläggningstillgångar enligt den 

nya IAS 16 var komponentavskrivningar på fastigheter som tillkom och avskrivningar på 

fastigheter blev därför mer detaljerade. Till exempel är byggnaden för koncernredovisning 

från 40-talet men inte ventilationen och elen. Elen och ventilationen håller inte lika länge som 

teglet och grundstommarna i byggnaden, därför var de tvungna att göra om 
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fastighetsavskrivningarna. Fastighetsingenjörerna och ekonomerna på Scania byggde 

tillsammans en modell, där de fördelade alla Scanias byggnader i olika standarder och klasser 

med hänsyn till komponenternas olika livslängd. 

 
 

4.1.9 Motsvarar IAS 16 IASB:s kvalitativa egenskaper? 
 
4.1.9.1 Begriplighet 
 
 Arbetet med IAS 16 medförde inga stora förändringar för de anställda på Scania i och med att 

de valde att använda sig utav anskaffningsvärde. Enligt Andreas så är anskaffningsvärde ett 

rätt sätt att utforma rapporteringen av IAS 16 på, så att det blir lättbegripligt för de anställda 

och kapitalmarkanden. Arbetet tar varken längre eller kortare tid att utföra på grund av att IAS 

16 inte inneburit några förändringar för dem förutom komponentavskrivningar, som gjorde 

det mer detaljerat och begripligt. 

4.1.9.2 Relevans  

Andreas och Pia anser att i och med att de har anskaffningsvärde för att värdera Scanias 

anläggningstillgångar blir bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser lätt. De 

tycker att anskaffningsvärde är ett bra sätt att jobba med, vilket gör att kapitalmarknaden lätt 

kan bedöma händelserna i olika tidsperioder. Pia anser att verkligt värde skulle göra 

bedömningen svårt både för anställda och kapitalmarknaden.  

4.1.9.3 Tillförlitlighet  

 Controllerna Andreas och Pia påpekar att de gör årsredovisningen som försöker spegla vilka 

beslut företaget utgår ifrån, med stor fokus på kapitalmarknaden. Andreas och Pia anser att de 

förklarar det de gör genom att använda anskaffningsvärde. Verkligt värde däremot är 

teoretiskt och skulle förvirra kapitalmarknaden. Det skulle också leda till mätsvårigheter och 

ingen skulle förstå värdet. Om Scania köper en maskin idag för flera miljoner kronor, och 

värderar den samma dag enligt marknadsvärde skulle den få ett annat värde. Andreas och Pia  

anser att det blir märkligt både i balansräkning och resultaträkning. Marknadsvärdet är också 

beroende av konjunkturen.  

 

Vad gäller försiktighetsprincipen som ett villkor för tillförlitlighet, säger Andreas; ”Vi är 

svenskar, vi är konservativa det är oerhört viktig att vi inte överskattar helst underskattar”. 

Försiktighetsprincipen är någonting som Scania tar på högsta allvar, att inte överskatta 

tillgångarna och intäkterna. Det är någonting som Scania jobbar aktivt med. Scanias revisorer 
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vill att ekonomerna helst ska redovisa låga tillgångar, men det är viktig att det är rätt värde. 

Samma gäller om de anställda är osäkra om en utgift är en tillgång eller kostnad då 

kostnadsför de den, istället för att balansera den. Även med intäkterna gör de samma sak. De 

har försiktiga approacher för det. Scania väljer att visa resultat men de är försiktiga.  

4.1.9.4 Jämförbarhet   

Andreas och Pia anser att de och kapitalmarknaden får en uppfattning och förståelse om 

Scanias anläggningstillgångar, om de jämför redovisningen av anläggningstillgångarna i 

längre perioder, eftersom det inte har hänt så mycket på de senaste åren. Även om Scania 

utökar sin maskinpark och utrustning till sina fabriker har de anställda lätt att jämföra 

anläggningstillgångarna i längre perioder, på grund av att de använder sig av 

anskaffningsvärde. Verkligt värde skulle göra att de får en annan historisk förståelse för hur 

mycket kapital det behövs till utrustningar. Detta skulle leda till sämre jämförbarhet över 

längre perioder. Anställda och kapitalmarknaden kan bara jämföra Scanias 

anläggningstillgångar med MAN i Tyskland, eftersom de också tillverkar stor motor och 

lastbilar.  
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4.2 WSP group 

4.2.1 Företagspresentation 

WSP etablerades i början av 1970-talet som ett konsultföretag inom byggnadsservice i Surrey 

i England. 1988 förvärvade WSP företaget Cairns och Byles i England och utvecklade 

motorvägskommunikationen. Två år senare öppnades nya kontor i London och Manchester. 

Under samma decennium utvecklades WSP inom infrastruktur, bostäder, miljö och ledning 

och förvärvade många företag i Europa, Asien och Afrika (www.wspgroup.com, 2007-02-07). 

 

Vid årsskiftet förvärvades även företagen Cantor Seinuk group och  Flack + Kurtz konsult i 

USA. 2001 köpte WSP företaget Jacobson och Widmark i Sverige och blev ett av de största 

konsultföretagen i Europa med över 4600 anställda. WSPgroup fortsatte att expandera sin 

verksamhet i Skandinavien och tog över tre finska företag (www.wspgroup.com, 2007-02-

07). 

   

WSP group är i dagsläget ett globalt företag som är noterat på Londonbörsen, och erbjuder 

kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. Med 100 kontor världen över, totalt ca 

6000 medarbetare och en omsättning på 374 miljoner kronor är WSP bland de största 

konsultföretagen i världen (affärsdata, 2006-12-15). 

WSP utvecklar och leder tekniska projekt kring infrastruktur, bostäder, kommunikationer och 

näringsliv. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige men också i övriga 

Europa, USA, Afrika och Asien (www.wspgroup.se 2006-11-29).  

WSP har en unik samlad spetskompetens inom TEAM – Teknik, Ekonomi, Arkitektur och 

Miljö. Den fyrklövern är utgångspunkten för allt de gör. Samtidigt som ett globalt nätverk är 

en stor tillgång har de en stabil lokal förankring och nära relationer med kunder och 

samarbetspartners, som är deras styrka och kommer fortsatt att vara deras fokus 

(www.wspgroup.se, 2006-11-29). 
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4.2.2 Ändrade redovisningsprinciper till följd av IFRS- övergången 

WSP hade accepterat IAS redan 1985, och har anpassat sin koncernredovisning i enlighet med 

IAS tillsammans med UK GAAP (United Kingdom, GAAP). Redan 2004 hade WSP group 

anpassat sin koncernredovisning till IFRS med undantag för IAS 39 om finansiella instrument 

och IAS 32. Övergången till de nya IFRS-reglerna 2005 var enligt IFRS 1, och som innehåller 

jämförelsesiffror för 2004 ( WSP group Annual Report, 2005). 

Nedan presenteras de viktigaste IFRS/IAS standarderna som har påverkat WSP: s räkenskaper 

vid övergången till IFRS- reglerna. 

4.2.2.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 

IFRS 3 innebär att goodwill inte längre skrivs av enligt UK GAAP och att en årlig prövning 

görs av värdet minst en gång per år ( WSP group Annual Report, 2005). 

4.2.2.2 IAS 19 ersättning till anställda 

Majoriteten av koncernens anställda omfattas av premiebaserade pensionssystem. I koncernen 

i Storbritannien finns ett antal förmånsbestämda pensionssystem. PRI- system har redovisats 

till sitt fulla värde. Enligt aktuariell analys har pensionsårtagande i England ökat, och 

överstiger belastningen i resultaträkningen med 1,9 miljoner GBP ( WSP group Annual 

Report, 2005). 

4.2.2.3 IAS 38 immateriella tillgångar 

Tidigare klassificerades all programvara som immateriella tillgångar.  IAS 38 fokuserar 

speciellt på programvara som en separat klass av immateriella tillgångar och påverkan på 

denna standard har blivit återklassificeringen av speciella behövda programvaror ( WSP group 

Annual Report, 2005). 

4.2.2.4 IAS 39 Finansiella instrument 

IAS 39 började gälla år 2005, och kräver att finansiella instrument skall redovisas till dess 

verkliga värde i balans- och resultaträkning ( WSP group Annual Report, 2005). 
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Vi har genomfört en mailintervju med Graham Bisset som är auktoriserad revisor för WSP 

group och sekreterare i företagets styrelse. Han har ett brett ansvar för corporate governance, 

riskhantering och finansiell styrning. Bisset var involverade vid introduktionen av IFRS/IAS 

och har stor erfarenhet av införandet och tillämpningen av reglerna i WSP group i London. 

 

4.2.3 Införande av IFRS/IAS reglerna i WSP group  
 
Enligt Bisset skapade införandet av IFRS/IAS reglerna förvirring bland de anställda, för att 

reglerna var svåra att förstå. Detta ledde därför till en större arbetsinsats, tidsåtgång och ökade 

kostnader för WSP group. Även för kapitalmarkanden var de nya reglerna svåra att förstå och 

krävde extra ansträngning eftersom de arbetar med egna värderingsmodeller som inte tar 

hänsyn till alla IFRS/IAS reglerna. 

 

De största förändringarna i WSP group var finansiella instrument, goodwill avskrivningen, 

och pensionsredovisningen. För att klara av förändringarna med de nya standarderna valde 

företaget att inte anställa extern personal, för att de ansåg att extern personal har begränsad 

relevant erfarenhet av företaget. Istället valde de att utbilda anställda som redan arbetade med 

koncernredovisningen eftersom de har mer erfarenhet av företaget. Utbildningen var i form av 

att de anställda hjälptes åt att tolka, förklara och ge varandra råd om de nya standarderna. 

Syfte var att få en tydligare och bättre uppfattning av dem.  

 

4.2.4 Implementering av IFRS/IAS i WSP group    

Bisset anser att de förändringar som IFRS/IAS medfört i praktiken är relativt begränsade och 

jämförbarheten var redan tidigare ganska bra. Den finansiella rapporteringen har endast till en 

viss grad blivit mer jämförbar med andra europeiska länder efter implementeringen av 

IFRS/IAS. Detta på grund av att olika länder i Europa har möjlighet av att tillämpa sina egna 

nationella regler parallellt med IFRS/IAS reglerna. Dessutom är det så att även IFRS/IAS ger 

utrymme för skilda hanteringar i en del avseenden. Detta har lett till att många bolag i sina 

officiella bokslut tvingats beskriva effekterna av övergången till nya principer och sin 

tillämpning av principerna. Det blir aldrig så att redovisningsprinciper är fria från ett visst 

spelrum.  

 

Enligt Bisset är den största fördelen med tillämpningen av IFRS/IAS att de är konsekventa att 

följa och därför blir den finansiella rapporteringen mer jämförbar mellan olika länder inom 



 45 

EU. Han anser också att jämförbarheten kan ses som en nackdel, eftersom det är tveksamt om 

många människor verkligen vill göra konsekventa jämförelser. Bisset tar upp 80:20- regeln, 

med 80 % ansträngning och 20 % nytta.  

 

Den största nackdelen med IFRS/IAS reglerna är att de kräver värdering enligt verkligt värde 

för tillgångar och skulder även där marknad saknas. Verkligt värde enligt Bisset minskar 

förståelsen, tillförlitligheten och relevansen av redovisningen. Bisset anser att verkligt värde 

är värdefullt om det finns en marknad att jämföra med, men i de flesta fall finns det ingen 

marknad för posterna som ska värderas till verklig värde. Därför bli de anställda tvungna att 

använda sig av teoretiska värderingsmodeller, och då blir värdet subjektivt och leder till 

missvisande resultat. Han anser att det blir stora kostnader för en liten vinst. IAS 38 är ett 

relevant exempel enligt honom, eftersom WSP har mycket immateriella tillgångar och har 

valmöjlighet att välja att använda sig av verkligt värde eller anskaffningsvärde för att värdera 

dem. WSP väljer anskaffningsvärde för att undvika stora kostnader och missvisande resultat. 

 

Enligt Bisset har tillämpningen av IFRS/IAS reglerna gett redovisningen en mer rättvisande 

bild i någon mån. Begreppet rättvisande bild har blivit bättre definierad än i tidigare 

regelverk. Men frågan är också om hur den tillämpas i företag i olika länder. Så länge det 

också är möjligt att vidmakthålla tidigare regelverk parallellt med IFRS/IAS reglerna blir det 

också en otydlighet på grund av att läsaren av årsredovisningen måste kolla vilket regelverk 

som tillämpats och hur det har tillämpats för att den rättvisande bilden skall vara tydlig. 

 

4.2.5 Framtida tankar om IFRS/IAS reglerna  
 

Bisset anser att en fortsatt kombination av USA:s regler förmodligen kommer bli en 

kompromiss som kan fortsätta förvirra situationen och troligtvis resultera i fortsatt 

administration och lite ökat värde 

 
Han tycker också att duktiga professionella anställda formellt blir undergrävda av en icke 

flexibel introduktion av icke flexibla ickegodtycklig regler, därför är det osannolikt att 

redovisningen kommer att bli ännu mer verklighetsbaserad. Han tror att det istället kommer 

att  leda till protest mot de nya standarderna. 
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4.2.6 WSP groups värdering av anläggningstillgångar 

Enligt Bisset är WSP groups materiella anläggningstillgångar kontorsutrustning och möbler. 

WSP group valde att använda sig av historiskt anskaffningsvärde vid värdering av sina 

materiella anläggningstillgångar, för att det är logisk med den information som de har om 

anläggningstillgångar. Verkligt värde valdes inte för att WSP group inte har någon marknad 

att jämföra sina anläggningstillgångar med och det skulle leda till ökade kostnader och lite 

värde för användarna.  

Bisset anser att fördelen med anskaffningsvärde är att man praktiskt kan beräkna den 

ekonomiska kostnaden för transaktioner över längre perioder. Nackdelen är att 

anskaffningsvärde kanske inte reflekterar marknadsvärdet om tillgångarna säljs och de 

ekonomiska kostnaderna för transaktionerna stämmer inte med verkligheten på grund av att 

inköpsvärdet var högt. 

Bisset anser att fördelen med värdering till verkligt värde är att det ger en mer exakt 

periodiseringskostnad på kort sikt där tillgångens nyttjandeperiod inte kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Nackdelarna anser han är värderingskostnaderna och bristen på tillförlitlighet. 

 

4.2.7  WSP groups avskrivning av anläggningstillgångar 

WSP group använder sig av den linjära avskrivningsmetoden när de skriver av sina materiella 

anläggningstillgångar. Denna utgår från ett fast årligt avskrivningsbelopp över tillgångens 

nyttjandeperiod. Enligt Bisset har avskrivningen av materiella anläggningstillgångar enligt 

IAS 16 inte inneburit förändringar för dem.  

 

4.2.8 Motsvarar IAS 16 IASB:s kvalitativa egenskaper? 
 
 4.2.8.1 Begriplighet 
 

Enligt Bisset använder sig WSP group av anskaffningsvärde när de värderar sina 

anläggningstillgångar, och därför anser han att den finansiella rapporteringen enligt IAS 16 

blir lättbegriplig för anställda och kapitalmarknaden. Om WSP group hade använt sig utav 

verkligt värde skulle det bli svårare för användarna att förstå den. 

 

4.2.8.2 Relevans  

Anskaffningsvärde är lämpligt att använda vid beräkningen av den ekonomiska kostnaden för 

transaktioner över längre perioder. Därför anser Bisset att i och med att WSP group använder 

sig av anskaffningsvärde så blir det lätt att jämföra inträffade, aktuella och framtida händelser.  
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4.2.8.3 Tillförlitlighet  

Bisset anser att i och med att WSP group använder sig av anskaffningsvärde så återges 

transaktionerna av materiella anläggningstillgångar i balansräkning på ett korrekt sätt. Han 

påpekar att om WSP group hade valt verkligt värde skulle bli svårt att mäta tillgångarna på 

rätt sätt. 

Vid osäkerhet använder sig WSP av försiktighetsprincipen, men de fokuserar mer på 

tillförlitlighet, och lägger ned stor vikt på den. De är försiktiga där det passar men väljer att 

inte alltid vara försiktiga eftersom det kan leda till otillförlitlig rapportering, och dölja 

underliggande handel.  

4.2.8.4 Jämförbarhet 

WSP group lägger inte ned stor vikt på anläggningstillgångarna eftersom de inte har så stort 

värde hos dem utan mer fokus läggs på immateriella tillgångar, och försöka få rätt värde på 

dessa och deras kostnader.  I och med att IAS 16 inte inneburit stora förändringar för dem är 

det lätt för anställda och kapitalmarknaden att få en uppfattning om WSP groups 

anläggningstillgångar i längre perioder. 

Enligt Bisset minskar jämförbarheten mellan olika företags finansiella rapporteringar enligt 

IAS 16, eftersom den ger möjlighet för företag att använda sig av anskaffningsvärde eller 

verkligt värde. Han tycker att jämförbarheten mellan företag var bättre förut vad gäller 

anläggningstillgångar när WSP group använde sig av UK-GAAP. 
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5 ANALYS och RESULTAT 
 
I detta kapitel görs en jämförelseanalys av Scania och WSP utifrån den teoretiska 

referensramen, och empiridelen. Även resultat redovisas tillsammans med analysen. 

 
5.1 Införande av IFRS/IAS  

  

IFRS övergången innebar inte så stora förändringar för Scania, och WSP group, 

eftersom Sverige tidigare genom redovisningsrådets rekommendationer hade anpassat 

sina rekommendationer till IAS, och WSP hade anpassat UK GAAP till IAS. 

 

De största förändringarna som påverkade Scanias räkenskaper var materiella 

anläggningstillgångar, pensioner, finansiella instrument och goodwill avskrivningar. 

De standarder som krävde extra resurser var finansiella instrument och goodwill 

avskrivningar.  

 

De största förändringarna för WSP group var samma som för Scania förutom materiella 

anläggningstillgångar, för att WSP group är ett konsultföretag med lite sådana 

tillgångar. Scania däremot är tillverkningsföretag med mycket materiella 

anläggningstillgångar.   

 

Införandet av IFRS/IAS reglerna innebar mer tidsåtgång, arbetsinsats och ökade 

kostnader för både Scania och WSP group. I Scania anställdes extern personal medan 

WSP group valde att utbilda sin egen personal. Utbildningen i WSP var i form av att de 

anställda hjälptes åt att tolka, förklara och ge varandra råd om de nya standarderna och 

de uppdaterade datasystemen. I Scania däremot gick de anställda istället på några 

formella kurser . I båda företagen blev det en ny pedagogisk upplysning och mer 

förklaring både internt till ledningen och externt till aktiemarknaden för att öka 

förståelsen och ge en rättvisande bild för kapitalmarknaden. Detta enligt IFRS 1, där 

båda  företagen hade presenterat minst ett års jämförelsesiffror i sina årsredovisningar. 

De använder sig även av noter för att underlätta förståelsen för kapitalmarknaden. 

I Scania och WSP har införandet av IFRS/IAS reglerna lett till en mer rättvisande bild av 

redovisningen, på grund av att de nya reglerna har en tydligare beskrivning av pensioner, 

avsättningar och intäkter. Men eftersom nationella regler fortfarande kan tillämpas parallellt 

med IFRS/IAS reglerna kan det bli otydligt för kapitalmarknaden, på grund av att de måste 
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kontrollera vilket regelverk som tillämpats och hur det har tillämpats för att den rättvisande 

bilden skall vara tydlig. 

 

Den finansiella rapporteringen enligt IFRS/IAS kräver ambition och ansträngning av 

kapitalmarknaden, speciellt när det gäller derivat och pensionsredovisning som utgår 

från marknadsvärden. Det blir rätt värde, men eftersom läsaren inte förstår hur värdet 

räknats fram leder det till förvirring. 

 

5.2 Implementering av IFRS/IAS 
Tillämpningen av IFRS/IAS har gjort Scanias finansiella rapportering mer jämförbar och med 

andra europeiska länder eftersom alla måste följa samma standarder, och utgår ifrån samma 

grundläggande ”framework” . I och med att många större bolag ofta redan var noterade i USA 

på amerikanska börser och följde US-GAAP kunde man redan förut jämföra företagens 

finansiella rapporter. Scanias finansiella rapporter blir även mer transparenta med andra 

börsnoterade företag inom den Europiska Unionen på grund av att revisionsbyråer i Europa 

följer gemensamma tolkningar, och försöker säkerställa en likformig tillämpning. 

 

 I WSP var jämförbarheten av den finansiella rapporteringen med andra europeiska länder 

tidigare relativt god, och tillämpningen av IFRS/IAS reglerna gjorde den till en viss grad mer 

jämförbar. Detta på grund av att olika länder i Europa har möjlighet av att tillämpa sina egna 

nationella regler parallellt med IFRS/IAS reglerna samt att de nya reglerna inom vissa 

områden lämnar utrymme för olika hanteringar. Detta leder till en mindre transparents mellan 

WSP och andra företags finansiella rapporter. I WSP leder jämförbarheten till mer 

ansträngning och mindre nytta för företaget.           

 

I Scania och WSP ses verkligt värde som en stor nackdel med tillämpningen av 

IFRS/IAS reglerna, främst när det gäller IAS 39. Företagen måste värdera sina optioner 

till verkligt värde istället för anskaffningsvärde som de gjorde innan. Det har blivit svårt 

för aktiemarknaden att förstå värderingen till verkligt värde och i de flesta fall finns det 

ingen marknad för posterna som ska värderas till verkligt värde. Detta leder till att 

verkligt värde minskar förståelsen, tillförlitligheten och relevansen av redovisningen. 

De anställda blir tvungna att använda sig av teoretiska värderingsmodeller som ökar 

företagens kostnader och leder till ett subjektivt och missvisande resultat.  
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För båda företagen skapar verkligt värde volatilitet när det gäller goodwill värderingar. 

Minst en gång per år impairement testar (värderingstestar) de sina goodwill poster, då 

goodwillens rätta värde tas fram. Sedan ska de göra nedskrivningar vid behov. Detta 

kan skapa mycket oro och feltolkningar, för att kapitalmarknaden inte förstår att 

nedvärderingen av goodwill inte är en verklig förlust.  

 

Scania och WSP redovisar från och med 2005 aktuariella vinster och förluster mot eget 

kapital i enlighet med ett tillägg till IAS 19. Företagen beräknar den aktuella 

pensionsförpliktelsen i enlighet med Projected Credit Unit Method som utgår från 

marknadsvärdet. I WSP och Scania finns ett antal förmånsbestämda pensionssystem. 

Scania använder sig av Alecta-pensioner och WSP har de ett så kallat PRI- system som 

redovisas till sitt fulla värde. 

 

Tanken med värderingen till verkligt värde är att det ska bli mer transparent för 

börsnoterade företag. Men det är tveksamt om det leder till transparens för Scania 

eftersom Scania är ett tillverkningsföretag och att det blir svårt att applicera verkligt 

värde på en lastbil som Scania tillverkar och säljer. Verkligt värde har därför ingen nytta 

för Scania.  

I WSP som är ett konsultföretag med lite anläggningstillgångar och mer immateriella 

tillgångar har verkligt värde inte heller någon fördel för dem, eftersom de har 

valmöjlighet när det gäller immateriella tillgångar, och väljer anskaffningsvärde istället 

för verkligt värde. 

 

5.3 Värdering av anläggningstillgångar 
 
Scanias anläggningstillgångar är uppdelade i olika kategorier, verkstäder/fabriker, maskiner, 

fastigheter, verktyg, utrustningsprodukter, och operationella leasingtillgångar.  

WSP:s  materiella anläggningstillgångar är kontorsutrustning och möbler. Båda företagen 

värderar sina materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde, för att det är lättare för  

både de anställda och kapitalmarknaden att förstå anskaffningsvärdet, och är logiskt med den 

information som finns om anläggningstillgångarna.  

 

I Scania är anskaffningsvärde ett bättre mått på deras maskiner och fastigheter i jämförelse 

med verkligt värde. Det är svårt att få ut verkligt värde för Scanias produkter eftersom det 
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bara är Scania som producerar speciella tunga motorer och det finns ingen marknad att 

jämföra med som använder sig av verkligt värde. Även i WSP finns det ingen marknad att 

jämföra med och därför valdes inte verkligt värde. Om Scania och WSP hade valt att värdera 

sina anläggningstillgångar till verkligt värde skulle det bli ett teoretiskt värde som inte 

återspeglar verkligheten på rätt sätt och minskar tillförlitligheten. Verkligt värde kräver extra 

resurser och leder till ökade kostnader. I Scania som har maskinutrustning som håller i flera 

generationer över en konjunkturcykel skulle verkligt värde inte vara lämpligt att använda på 

grund av konjunktursvängningarna. I WSP som har färre anläggningstillgångar i jämförelse 

med Scania, väljer företaget ändå inte att använda sig av verkligt värde, för att de praktiskt 

inte kan beräkna den ekonomiska kostnaden för transaktioner över längre perioder. 

 

Den enda nackdelen som Scania ser med valet av anskaffningsvärde är att det skapar dolda 

värden när man vill dela upp Scanias tillgångar. Det skulle bli svårt att få ett värde för 

maskinerna. Nackdelen för WSP med anskaffningsvärdet är att det inte reflekterar 

marknadsvärdet om tillgångarna säljs och de ekonomiska kostnaderna för transaktionerna 

kanske inte stämmer med verkligheten på grund av att inköpsvärdet var högt. 

 

5.4 Avskrivning av anläggningstillgångar 

 
Scania har många och olika materiella anläggningstillgångar, som kräver olika 

avskrivningsmetoder; komponentavskrivning, linjär avskrivning, produktionsbaserad 

avskrivning och annuitetsavskrivning. WSP däremot har få anläggningstillgångar som inte har 

stor betydelse för företaget, och mer immateriella tillgångar. Detta eftersom de tillhandahåller 

tjänster som utförs av anställda, som arbetar med dataprogram för att klara av att utföra 

tjänsten. WSP använder sig endast av den linjära avskrivningsmetoden när de skriver av sina 

materiella anläggningstillgångar. Denna utgår från ett fast årligt avskrivningsbelopp över 

tillgångens nyttjandeperiod. 

 
Scania har en beloppsgräns för komponentavskrivningar, som är en viss procentdel av 

tillgångens värde. Vid inköp av en anläggningstillgång som har lång livslängd ska Scania 

kunna dela upp den i olika komponenter. Dessa komponenter slits i olika takt och kräver 

därför olika avskrivningstider.  

Komponentavskrivningen innefattar också fastighetsavskrivningen som var den största 

förändringen med införandet av IFRS/IAS reglerna. Scania var tvungen att göra om 
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fastighetsavskrivningarna eftersom elen och ventilationen i deras fastigheter inte håller lika 

länge som teglet och grundstommarna i byggnaden. När det gäller WSP innebar IAS 16 inga 

förändringar eftersom företaget inte har några komponentavskrivningar. 

 
Scania använder sig av linjära avskrivningar för sina verktyg vilket innebär att de avskriver 

lika mycket varje år. De använder sig även av produktionsberoende avskrivningar. Vid inköp 

av en ny produkt har Scania en upptrappningsfas. Under första året använder de bara 10 eller 

50 % av maskinens kapacitet och anpassar avskrivningen efter upptrappningskurvan. 

Avskrivningen är mindre i början och mer efter. Den är mer fast och har stora effekter innan 

den skrivs av, jämfört med den klassiska produktionsberoende avskrivningen där 

avskrivningen av anläggningstillgången är beroende på produktionstakten. 

 

För operationella leasingtillgångar som klassificeras som fasta tillgångar, använder sig Scania 

av annuitetsavskrivningar. Det innebär att de skrivs av mindre i början av kontraktets löptid 

och mer under tidens gång. Det vill säga avskrivningsbeloppet ökar med tiden. 

 
 
5.5 Motsvarar IAS 16 de kvalitativa egenskaperna?  

  

För att Scanias och WSP:s finansiella rapportering enligt IAS 16 ska ge en rättvisande bild av 

företagens resultat och ställning, måste de kvalitativa egenskaperna uppfyllas enligt IASB:s 

föreställningsram. 

5.5.1 Begriplighet 
 
Scanias och WSP använder sig av anskaffningsvärde när de värderar sina materiella 

anläggningstillgångar för att det är ett rätt och lämpligt sätt att rapportera tillgångarna på. 

Detta gör att arbetet med materiella anläggningstillgångar blir lättbegripligt för Scanias och 

WSP:s  anställda, och även för kapitalmarknaden, vilket gör att de kan fatta rätt beslut om 

företagens anläggningstillgångar. Vad gäller Scania med mycket anläggningstillgångar, har 

avskrivningarna på deras byggnader blivit mer detaljerade och mer begripliga på grund av att 

IAS 16 kräver komponentavskrivning. Angående WSP som inte har lika mycket 

anläggningstillgångar, och inte heller använder sig av komponentavskrivning utan bara linjära 

avskrivningar har inga förändringar skett. 

Detta leder till att begripligheten som ett villkor för rättvisande bild uppfylls av båda företag.  
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5.5.2 Relevans  
 
Det är lätt för Scanias och WSP:s anställda och kapitalmarknaden att fatta beslut om 

företagens materiella anläggningstillgångar om de jämför det som har hänt förut, det som 

händer nu och vad som kommer att hända i framtiden. Detta är på grund av att båda företag 

använder sig av anskaffningsvärde som är lämpligt att använda vid beräkningen av den 

ekonomiska kostnaden för transaktioner över längre perioder.  

Av ovanstående diskussion kommer fram till att villkoret relevans uppfylls av båda företag.   

 

5.5.3 Tillförlitlighet 

 

Anställda på Scania och WSP arbetar för att upprätta årsredovisningen för att spegla vilka 

beslut företagsledningen utgår ifrån, med stor fokus på kapitalmarknaden.  Scania och WSP 

återspeglar transaktionerna för företagens anläggningstillgångar på ett korrekt sätt genom att 

använda anskaffningsvärde som är lätt att mäta istället för verkligt värde som skapar 

mätsvårigheter. Verkligt värde skulle förvirra kapitalmarknaden eftersom det är väldigt 

teoretiskt och det skulle minska tillförlitligheten för båda företagens finansiella rapportering 

av anläggningstillgångar på grund av att det inte finns någon marknad att jämföra med.  

För att uppnå tillförlitlighet måste företagen använda sig av försiktighetsprincipen vid osäkra 

bedömningar. Scania använder sig av försiktighetsprincipen när det gäller redovisning av 

företagets transaktioner, och väljer att redovisa resultat men med stor försiktighet. 

 

WSP group använder sig också av försiktighetsprincipen vid osäkra bedömningar, men de 

fokuserar mer på tillförlitlighet. De väljer att inte alltid vara försiktiga eftersom det kan leda 

till otillförlitlig rapportering, och dölja underliggande handel. 

 

Av ovannämnda resonemang kommer vi fram till att villkoret tillförlitligheten uppfylls av 

båda företag, för att de rapporterar på ett korrekt sätt genom att använda sig av 

anskaffningsvärde. De använder sig även av försiktighetsprincipen vid osäkra hanteringar, 

men i olika utsträckningar, där Scania fokuserar mer på den och WSP mer på tillförlitlighet.  
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5.5.4 Jämförbarhet  

Scanias anställda och aktiemarknaden kan lätt jämföra transaktioner av anläggningstillgångar 

i längre perioder, för att det inte har skett några förändringar förutom 

komponentavskrivningen och för att Scania fortfarande använder sig utav anskaffningsvärde. 

Vad gäller jämförbarheten med andra företag kan Scanias anställda och kapitalmarknaden  

bara jämföra sina anläggningstillgångar med MAN i Tyskland.  

 

I WSP är det lätt för de anställda och kapitalmarknaden att få en uppfattning om företagets 

anläggningstillgångar i längre perioder, eftersom IAS 16 inte inneburit några förändringar alls 

för företaget, och att de fortfarande använder sig av anskaffningsvärde.  

 

De anställda och kapitalmarknaden kan ha svårt att jämföra WSP:s anläggningstillgångar med 

andra företags anläggningstillgångar, eftersom IAS 16 ger möjlighet för företag att använda 

sig av anskaffningsvärde eller verkligt värde. 

 

Detta tyder på att Scanias uppfyller villkoret jämförbarhet, men att WSP endast uppfyller det 

till en viss grad på grund av att företagets anställda och kapitalmarkanden har svårt att jämföra 

företagens anläggningstillgångar med andra företag.  
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6. SLUTSATS  
 

• Införandet av IFRS /IAS påverkade inte så mycket Scanias och WSP 

räkenskaper, eftersom Sverige och England tidigare hade anpassat sina 

rekommendationer till IAS. De största förändringar som påverkade Scanias och 

WSP:s räkenskaper var finansiella instrument, pensioner och goodwill 

avskrivningar. För Scanias del även materiella anläggningstillgångar. 

Förändringarna krävde mer tidsåtgång, arbetsinsats och ökade kostnader. 
 

• Tillämpningen av IFRS/IAS har gjort Scanias finansiella rapportering mer jämförbar 

och transparent  med andra europeiska länder eftersom alla måste följa samma 

standarder, och har gemensamma tolkningar. I WSP gjorde tillämpningen av 

IFRS/IAS reglerna den finansiella rapporteringen bara till en viss grad mer jämförbar, 

eftersom olika länder i Europa har möjlighet att tillämpa sina egna nationella regler 

parallellt med IFRS/IAS reglerna samt att de nya reglerna inom vissa områden lämnar 

utrymme för olika hanteringar. Detta leder till en mindre transparents mellan WSP och 

andra företags finansiella rapporter.  

 

• Båda företagen värderar sina materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16 och väljer  

anskaffningsvärde, för att det är lättare för både de anställda och kapitalmarknaden att 

förstå anskaffningsvärdet, och det är logiskt med den information som finns om 

anläggningstillgångarna. Verkligt värde har ingen nytta varken för Scania eller WSP 

eftersom det är teoretisk och förvirrar kapitalmarknaden. 

 
• Scania använder sig av olika avskrivningsmetoder; komponentavskrivning, linjär 

avskrivning, produktionsbaserad avskrivning och annuitetsavskrivning för att det är ett 

industriellt företag med många anläggningstillgångar, medan WSP bara använder sig 

av linjära avskrivningar för att det är ett konsultföretag med lite anläggningstillgångar.  

 

• Scanias och WSP:s finansiella rapportering enligt IAS 16 uppfyller kriterierna 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarheten, medan WSP:s endast 

uppfyller jämförbarheten till en viss grad på grund av att företagets anställda och 

kapitalmarkanden har svårt att jämföra WSP:s anläggningstillgångar med andra 

företag. 
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7. KRITISK GRANSKNING 
 
Undersökningen har genomförts i form av en fallstudie och då vi bara undersökt ett 

tillverkningsföretag och ett konsultföretag kan vi inte dra några generella slutsatser om de två 

olika branscherna, vilket kan påverka fallstudiens validitet. Det kunde ha varit bra att jämföra 

flera företag, men det skulle bli för brett. Däremot har vi försökt att uppnå validitet genom att 

välja våra intervjufrågor utifrån teorierna som vi utgått ifrån. Det kan vi bevisa genom att vårt 

undersökningsresultat stämmer överens med det vi förväntat.  

Vi valde inte att använda oss av en kvantitativ undersökning på grund av att vi inte hade som 

avsikt att uppnå siffermässiga resultat. Kvalitativ undersökning passar vår 

problemformulering och syfte bäst. Inom vårt valda ämnesområde redovisning är det lagar 

och normer som styr. Det är därför mindre konkret att studera mätbara faktorer än upplevda. 

 

Tillförlitligheten för undersökningen kan ha påverkats av vår förförståelse inom området, men 

vi har försökt att vara så objektiva så möjligt genom att inte påverka svaren som vi fick av 

respondenterna. Vi är medvetna om att intervjupersonerna kan ha förskönat verkligheten till 

fördel för dem. Denna risk har vi försökt att minimera genom att ställa samma frågor till båda 

företagen. Vi fick liknande svar på de flesta av frågorna, vilket innebär att vår informations 

tillförlitlighet är hög. 

 

Vi försöker även uppnå hög reliabilitet genom att vara noggranna med dokumentationen av 

våra intervjuer. Vi  använde oss av en MP-3 spelare för att få fullständig dokumentation vilket 

enkelt skulle kunna komplettera våra anteckningar. Därefter mailade vi våra renskrivna svar 

till Scania  för att vara säkra på att vi uppfattat informationen rätt. Vad gäller WSP var 

tillförlitligheten redan hög i och med att vi fick nedskriva svar på våra frågor via mail.  
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BILAGA 1 
 

Frågor till Magisteruppsatsen 

Del 1   

Övergripande frågor om införandet och implementeringen av IFRS/IAS reglerna.( tänkt att 

ställas till en ekonomichef) 

1- Behövde ni anställa extra personal för att utföra arbetet efter IFRS/IAS? 

2- Behövde ni (du) gå på en utbildning för att klara arbetsuppgifter efter IFRS/IAS? 

3- Har det kostad er att följa standarderna? 

4- Anser ni att implementeringen av IFRS/IAS har gjort den finansiella rapporteringen  

mer jämförbar med andra europeiska länder? 

5- Vilka är fördelarna och nackdelarna med tillämpningen av IFRS/IAS? 

6- Anser ni att IFRS/IAS reglerna är lätta att förstå för att kunna granska den finansiella 

rapporteringen? Kräver de nya reglerna mindre tidsåtgång?  

7- Vilka anser ni är för- och nackdelar med harmoniseringen av redovisningen. 

8- Anser ni att tillämpningen av IFRS/IAS gett en mer rättvisande bild av redovisningen? 

9- Då IFRS/IAS medför att flera poster i balansräkningen värderas till verklig värde, vad  

anser ni är  positivt respektive negativt med att värdera posterna till dess verkliga värde?  

10- Vad har ni för tankar om framtiden angående IRFS/IAS reglerna? 

 

Del 2 

Frågor om IAS 16 redovisning, värdering och avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar (tänkt att ställas till anställda som arbetar med IAS16) 

 

1- Man kan värdera en anläggningstillgång antingen till dess anskaffningsvärde eller 

omvärderingsvärde (verkligt värde).  

Enligt Scanias årsredovisning 2005 värderar ni anläggningstillgångar till dess 

anskaffningsvärde. Vi undrar varför ni har valt att värdera anläggningstillgångarna till 

dess anskaffningsvärde? 

2- Vad anser ni är positivt och negativt med att värdera till anskaffningsvärde?   

3- Varför väljer ni inte att värdera anläggningstillgångar till verkligt värde? 

4- Om avskrivning: 

Det finns olika avskrivningsmetoder för att avskriva en anläggningstillgång. Dessa är: 
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Linjära avskrivningar, degressiva avskrivningar, produktionsberoende avskrivningar och 

komponent avskrivningar.  

Linjära avskrivningar innebär ett fast årligt avskrivningsbelopp över tillgångens 

nyttjandeperiod.  

Degressiva avskrivningar innebär ett sjunkande avskrivningsbelopp över nyttjandeperiod. 

Produktionsberoende avskrivningar innebär att avskrivningsbeloppet bestäms utifrån 

tillgångens förväntade användning eller produktion. 

Komponentavskrivning innebär att varje del av en tillgång skrivs av separat beroende på 

nyttjandeperioden.  

a) Vilken eller vilka av ovanstående avskrivningsmetoder använder ni er av när ni 

avskriver anläggningstillgångar och varför? 

b) Anser ni att avskrivningen av anläggningstillgångar har förändrats i jämförelse med de 

gamla reglerna? 

  

Del 3  

Allmänt om IAS 16 (Till en eller flera som arbetar inom IAS 16). 

1- Tycker du att arbetet med anläggningstillgångar har blivit lättare att utföra jämfört 

med tidigare redovisningsrekommendation och varför? 

2- Anser ni att det tar kortare tid för att göra samma arbete med de nya reglerna jämfört 

med de gamla? 

3- Anser du att informationen i IAS 16 underlättar bedömningen av inträffade, aktuella 

och framtida händelser för dig som anställd och för kapitalmarknaden som läsare av den 

finansiella rapporteringen?  

4- Tycker du att informationen i IAS 16 på ett korrekt sätt återger de transaktioner och 

andra händelser som har gjorts och kommer att göras för att underlätta för 

kapitalmarknaden att fatta beslut om Scanias anläggningstillgångar? 

5- Försiktighetsprincipen handlar om att tillgångar och intäkter inte överskattas och 

skulder och kostnader inte underskattas. Vad är er ställning till den?  

6- Anser du att du får en uppfattning om Scanias anläggningstillgångar om du jämför de i 

längre perioder och mellan olika företag?       
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BILAGA 2 

Questions about IFRS  

Part 1  

Questions about introduction and implementation to IFRS/IAS 

 

1- Did you have to employ more stuff to manage the work after IFRS/IAS and why? Was 

it some special standards that demanded more employees? 

2- Did you or your employees have to get education to manage the work after IFRS/IAS 

and why? 

3- Did it cost you to implement IFRS/IAS and why? 

4- Do you think the financial reporting is more comparable with other European 

countries after the implementation of IFRS/IAS and why? 

5- What are the advantages and disadvantages with the application of IFRS/IAS? 

6- Do you think the IFRS/IAS-rules are easy to understand for you who work with the 

group accounting and for the capital market which only read the financial report to be 

able to take decisions about the companies result and position? 

7- What do you think are the advantages and disadvantages with the harmonization of the 

accounting? 

8- Do you think  the application of IFRS/IAS gives a more true and fair view of the 

accounting? 

9- IFRS/IAS result in that many posts in the balance sheet are valued to fair value. What 

do you think are the advantages and disadvantages with valuation according to fair 

value? 

10- What thoughts do you have about the future concerning  the harmonization of 

accounting rules?  

 

Part 2 

Questions about IAS 16, accounting, valuation and depreciation of property, plant and 

equipment. 

1- Which are WSP- group’s property, plant and equipment? 

2- According to IAS 16 you can choose to value property, equipment and plant  according 

to historical value or fair value. Which valuation method did you choose and why? 

3- What do you think is positive and negative with valuation according to historical value? 
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4- What do you think are positive and negative with valuation according to fair value? 

5- There are different depreciation methods to depreciate property, plant and equipment. 

These are:  straight-line depreciation, accelerated depreciation, production depended 

depreciation and component depreciation. 

Straight-line depreciation is a fix annual depreciation amount over the assets  use                

period.  

Accelerated depreciation is a decrease of the deprecation amount over the asset’s use 

period. 

Production depended depreciation is depended on the asset’s expected use or production. 

Component depreciation means that every part of the asset’s deprecates separately 

depended on the asset’s use period. 

a) Which of the deprecation methods above does WSP group use when you 

deprecate your property, plant and equipment and why?  

b) Have the depreciation of property, plant and equipment changed comparing to 

the old rules, before IFRS/IAS? 

 

 

Part 3 

Questions about if the financial reporting according to IAS 16 fulfills the requirements 

understandability, reliability, comparability, relevance, according to IASB from the 

employees point of view. 

 

1- Do you think the work with property, plant and equipment has been easier to manage 

according to IAS 16? Do you think the financial reporting according to IAS 16 is easy to 

understand for the capital market? 

 

2- Do you think the information in IAS 16 makes the judgement easier of incidents that 

already happened, that happen now and will happen in the future for you as employee and 

for the capital market? 
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3- Do you think the financial reporting according to IAS 16 in a correct way represents the 

transactions which have been done? Do you think the reporting according to IAS 16 gives 

a true and fair view for the capital market? 

 

4- Conservatism/prudence means that the company’s assets and revenues are not 

overestimated  and liabilities and costs are not underestimated. Do you use the principle in 

WSP group and what is your opinion about it?  

 

5- Do you think, that you who work with IAS 16 and the capital market as a reader of the 

financial report get an understanding about WSP group’s result and position if you 

compare the accounting of property, plant and equipment during longer periods and 

between different companies? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


