
EXAMENSARBETE

LENNART SYNNERGREN
DANIEL WIDMAN

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ
Vetenskaplig handledare:  Daniel Örtqvist

2005:001 SHU • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 05/1 - - SE

2005:001 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Vilka skillnader medför
implementeringen av

IFRS-standarden?



ABSTRACT 
 
The purpose of this essay is, with basis from the accounting profession, to clarify the 
differences between our present accounting standard and the upcoming IFRS-standard. 
On basis of this essays purpose a question about how the implementation of the IFRS 
will be done arise. To solve this problem we have choose to structure up the essay in an 
international, a national and a business perspective. We have based our analyses on 
interviews with the accounting profession. Based on these analyses we have found that 
the profession sees the internationalisation as a natural process in a positive angel. 
Furthermore it is hard to overview the effects of the transition from one accounting 
standard to another, but a higher demand for additional information and higher demands 
on changed valuation methods are the foremost differences that companies will see 
when they adopt IFRS. The adoption of IFRS is aimed towards concern companies that 
are listed on a stock exchange within the European union. Will other types of 
corporations follow and choose to adopt IFRS? 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från redovisningsprofessionen tydliggöra 
skillnader mellan nuvarande redovisningsstandard och den kommande 
IFRS-standarden. Utifrån vårt syfte kan frågan ställas om hur implementeringen av 
IFRS kommer att ske? För att lösa detta problem har vi valt att strukturera upp 
uppsatsen utifrån ett internationellt, nationellt och ett företagsperspektiv. Vi har grundat 
våra analyser på intervjuer genomförda med revisionsbolag. Utifrån dessa analyser har 
vi sedan kommit fram till att professionen ser på internationaliseringen som en naturlig 
process i positiv riktning. Vidare är det svårt att överblicka effekterna av övergången 
men ökade krav på tilläggsupplysningar och krav på förändrade värderingsmetoder är 
de främsta skillnaderna som företag kommer att uppleva vid införseln av IFRS. 
Införandet av IFRS är inriktat emot börsnoterade koncernföretag inom EU. Kommer 
andra företagstyper att i framtiden följa efter?  
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 
 
 
Detta kapitel skall beskriva bakgrunden till uppsatsen samt syftet och avgränsningen 
med den samma. 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Sverige som de flesta västeuropeiska länderna redovisar enligt den kontinentala 
traditionen, vilken bygger på civilrättsliga lagar, förordningar och principen 
god redovisningssed. Redovisningen baseras således på lagstiftarnas behov, de 
tillgodoser i första hand statens och borgenärernas intressen. I USA, Storbritannien, 
Irland och Nederländerna är det däremot den anglosaxiska traditionen som dominerar. I 
denna tradition där ambitionen är att visa en rättvisande bild över företagets ekonomiska 
tradition är det främst praxis och tidigare rättsfall som avgör hur redovisningen skall 
utformas. 1
 
I den anglosaxiska traditionen har också redovisningsprofessionen mycket större 
rörelsefrihet och därigenom större makt än i den kontinentala traditionen där lagar och 
regler sätter gränserna. Vi i Sverige kommer i och med denna internationella 
samordningsprocess av redovisningsprinciper, gällande koncernredovisning, att till viss 
del tvingas lämna vårt kontinentala tänkande och närma oss det anglosaxiska sättet att 
redovisa. Till detta kommer också att de flesta stora företagen idag är noterade på 
antingen New York eller Londonbörsen och är verksamma på en marknad som 
redovisar enligt den anglosaxiska traditionen. Det är för att få en bättre jämförelse 
mellan företagen som IAS-standarden även införs inom svenska koncerner.2
 
Med tanke på den aktuella debatten kring den pågående standardiseringen inom 
ekonomistyrningsområdet, då främst inom koncernredovisningen, är detta ett ämne som 
påverkar den svenska redovisningen i högsta grad. Standardiseringen kommer av 
företagens ökade internationalisering, då företagen agerar på internationella marknader 
kommer också sättet att jämföra och utvärdera att ändras. Denna anpassning av 
redovisningssystem till IAS-standarden skall ske från och med redovisningsår 2005, 
anpassningen inleds redan under redovisningsår 2004 detta eftersom redovisningen 
kräver att det finns jämförelsesiffror från minst ett år tillbaka. Detta innebär att 
företagen tvingas till ”fyrdubbel” bokföring3, eftersom den traditionella redovisningen 
inte tillhandahåller rättvisande jämförelsesiffror.  
 
Uppsatsen fokuserar just på denna övergångsperiod, som sker under 2004, och främst 
belysa frågor och upplevelser kring det nya sättet att redovisa. För närvarande sker en 
omarbetning/utveckling av IAS-reglementet, omarbetning sker på grund av att ett stort 
antal länder i främst Europa ska införa denna nya redovisningsstandard. Detta sker för 
att anpassa IAS till alla olika företagskulturer och därför arbetas nu fram ett nytt 
reglemente som heter International financial reporting standards (IFRS). IFRS ska alltså 
utvecklas genom att alla aktörer får komma med kommentarer/synpunkter för att skapa 
en praxis som passar alla företagsklimat. Under hösten 2002 har arbetet med att ta fram 
ett utkast (Exposure draft 1, ED1) till First-time application of International financial 
                                                 
1 Artsberg, K., 2002 
2 (ibid) 
3 Företagen måste upprätta två skilda redovisningar. 
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reporting standards pågått, detta material har publicerats och därigenom har synpunkter 
inkommit vilket utvecklat utkastet ännu mer.4
 
I dagens läge utgår redovisningsreglementet från ett antal lagar till detta tillkommer 
bokföringsnämndens vägledningar och allmänna råd samt redovisningsrådets 
rekommendationer. En fråga inför framtiden är hur implementeringen av IFRS-
reglemente kommer att ske, kommer bokföringsnämnden och redovisningsrådet att 
arbeta om dessa nya regler och riktlinjer eller kommer IFRS att stå för sig? En annan 
fråga som kan ställas är huruvida dessa nya regler avseende koncernredovisning 
kommer att generellt påverka den svenska redovisningstraditionen, det vill säga att även 
mindre företag kommer att anpassa sin redovisning utifrån de pågående förändringarna? 
Vad är det huvudsakliga skälet till internationaliseringen av redovisningen? Hur ser 
redovisningsprofessionen på införandet av IFRS-reglementet?  
 
1.2 Syfte 
Syftet är att utifrån redovisningsprofessionen tydliggöra skillnader mellan nuvarande 
redovisningsstandard och IFRS-standard samt vilka konsekvenser detta medför. 
 
1.3 Avgränsning 
Uppsatsens avgränsning är att den kommer att behandla ”ED1 First-time application of 
IFRS”, detta för att detta är utkastet till den första delen av IFRS-reglemente som redan 
publicerats och därför lättare går att få kommentarer på. 
 

                                                 
4 IASB, 2002 
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Kapitel 2 
METOD 

 
 
 
Detta kapitel kommer att redogöra för våra gjorda val av forsknings- och 
undersökningsansatser. Vi kommer också att redogöra för hur datainsamlingen har gått 
till rent praktiskt. Slutligen kommer vi att göra en kritisk granskning av insamlingen av 
material samt kvaliteten på materialet. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i vår uppsats arbetat med utgångspunkt på redan befintlig teori och sedan jämfört 
denna med våra empiriska data. Detta angreppssätt beskriver Holme & Solvang som en 
deduktiv metod.5
 
Vårt empiriska arbete utgår ifrån genomförda intervjuer med Öhrlings och KPMG. 
Intervjuerna genomförde vi personligen vilket gör det lättare att föra en direkt dialog 
med den intervjuade något som minskar risken för feltolkningar. Denna metod är något 
av en kvalitativ metod enligt Holme & Solvang. De menar att ett kvalitativt 
angreppssätt främst kännetecknas av dess flexibilitet och nära kontakt till 
intervjuobjektet.6
 
De analyser och slutsatser som vi gjort bygger på resultatet från våra intervjuer 
tillsammans med det bakgrundsfakta vi har fått tag i inom ämnet. Något som dock bör 
poängteras är att när intervjuer genomförs med delar av de berörda parterna kommer 
subjektiviteten att påverkas. En persons tolkningar behöver inte vara det som bäst 
avspeglar verkligheten. Enligt Lundahl & Skärvad kan olika individer tolka samma 
verklighet på olika sätt. De skriver vidare att det inte finns en korrekt verklighet utan 
snarare flera. Detta skulle kunna klassificeras som ett aktörsynsätt enligt författarna, 
vilket baseras på den enskilde individens värderingar.7
 
2.1.1 Induktivt/deduktivt angreppssätt 
 
Det finns tre sätt att dra slutsatser: genom induktion, deduktion eller genom en 
kombination av dessa. Det induktiva angreppssättet innebär att forskaren drar slutsatser 
som grundar sig på empiriska data. Utifrån skilda fenomen dras mer generella slutsatser. 
Deduktion innebär att en logisk tankemässig slutledning med hjälp av hypoteser, 
testbara påståenden, görs. Ur befintliga teorier härleds hypoteser som sedan prövas i det 
aktuella fallet. Detta innebär att teorin bestämmer vilken information som skall samlas 
in samt även hur den skall tolkas och relateras till den redan existerande teorin. 
Kombinationen av induktion och deduktion formerar premisser som hypoteser, som är 
påståenden vars giltighet är möjlig att pröva. Genom en deduktiv slutledning drar 
forskaren en slutsats av verkligheten som sedan utsätts för en empirisk prövning. 
Därmed förenas empiri och logik.8
 
Vi har valt att arbeta enligt ett deduktivt angreppssätt eftersom syftet med vår uppsats är 
att granska hur en teoretisk referensram skiljer sig från en annan. Vi försöker således att 

                                                 
5 Holme, I. M., Solvang, B. K. (1997) 
6 (ibid) 
7 Lundahl, u., Skärvad, P-H. (1999) 
8 Eriksson, L. T., Wiedersheim – Paul, F. (1997) 
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dra slutsatser och testa våra frågeställningar utifrån vårt teoretiska såväl som empiriska 
material. 
 
2.1.2 Kvalitativt/Kvantitativt angreppssätt 
 
Inom metodläran brukar skillnad göras mellan två olika metodiska angreppssätt, den 
kvalitativa och kvantitativa metoden. Dessa två metoder är två olika sätt att bearbeta och 
analysera data. Både de kvalitativa och kvantitativa angreppssätten är inriktade på att ge 
en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och i hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkar varandra. Insamlandet av information för att få en 
bättre förståelse kan ske på två sätt, nämligen på djupet eller på bredden. Om forskaren 
väljer att gå på djupet, en kvalitativ undersökning, kommer få enheter att undersökas 
och riklig information om dessa att erhållas. Det uppstår en jag-du-relation mellan 
forskaren och den undersökte då forskaren oftast använder sig av intervjuer utan fasta 
svarsalternativ. Forskare som använder sig av en kvalitativ metod intresserar sig för 
sammanhang och strukturer för att beskriva och få en förståelse för det undersökta. 9
 
Om forskaren istället väljer att gå på bredden, en kvantitativ undersökning, kommer den 
att resultera i ringa information om många undersökningsenheter. Detta eftersom 
forskaren ofta använder sig av enkäter med fasta svarsalternativ och forskaren har en 
jag-det-relation till de undersökta. Här intresserar sig forskaren för åtskilda variabler 
och vill beskriva samt förklara det som undersökts.10 I vårt arbete har vi valt att 
begränsa antalet källor, detta för att fokusera mer på kvaliteten. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Undersökningen bygger på en fallstudie av vad ED1 innebär, vilka styrkor och 
svagheter den har samt vilka dess största skillnader gentemot svensk redovisning är. Vi 
valde att göra en fallstudie kring just ED1 då detta är den del av de nya 
redovisningsramarna för koncernföretag som publicerats. Detta anser vi vara viktigt för 
att slippa behandla spekulationer om hur olika aktörer tror inför framtiden, ED1 är något 
som de redan tagit del av vilket gör att det är lättare att komma med synpunkter. 
Lundahl & Skärvad anser dock att nackdelen med en fallstudie är att informationen inte 
är speciellt generaliserbar11. 
 
2.3 Val av fallstudieföretag 
 
Vi har i vår beslutsprocess kring vilka företag vi skulle kontakta i första hand tänkt på 
vilka som direkt kommer att påverkas av den kommande förändringen av 
koncernredovisningen. Efter att själva tagit del av ED1 och tittat över vilka aktörer som 
kommenterat denna såg vi rätt fort att banker/investerare, revisionsbyråer, 
beslutsfattande organ (t ex RR), större koncerner var de som i första hand kommit med 
kommentarer. Vi valde därefter att intervjua två revisionsbyråer, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers samt KPMG med koppling till koncernredovisning. Ytterligare 
företag kontaktades men såväl Deloitte & Touche samt Ekonomihuset avböjde då de 
inte ansåg sig ha tillräcklig information på ämnet, vidare kontaktades även 
redovisningsrådet samt en expert på ämnet dock utan någon större respons. 
 

                                                 
9 Holme, I. M., Solvang, B. K. (1997) 
10 (ibid) 
11 Lundahl, u., Skärvad, P-H. (1999) 
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2.4 Litteratursökning 
 
I första hand utgår vi från ED1 ”First time application of IFRS” och de kommentarer 
som inkommit på detta alster. Men för att ytterligare vidga vårt perspektiv har vi 
studerat såväl böcker som vetenskapliga artiklar som tar upp vårt ämne. Dessa har vi 
fått tag i genom sökning på Luleå Tekniska Universitets bibliotek, beställning från 
KPMG och genom vår kontakt med Conny Erkheikki på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Våra sökningar genomfördes med hjälp av sökmotorerna 
Lucia, Libris och EBSCOhost. Våra vanligaste sökord var IAS, förändringsteori, 
redovisning, redovisningsteori och standardisering på såväl svenska som engelska. Vi 
har även genom att studera tidigare rapporter kunnat ta del av referenslistor och 
därigenom kunnat nå ytterligare källor. 
 
2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Företagen kontaktade vi per telefon för att kunna boka en intervjutid. Vi distribuerade ut 
vår intervjuguide till de respondenter som önskade få tillgång till den. Det är alltså dessa 
intervjuade företag som kommer att utgöra grunden för vår empirirska studie. 
 
Innan vi genomförde våra intervjuer konstruerade vi en mall för våra intervjufrågor som 
vi senare använde oss av vid genomförandet av intervjun. Vi försökte i så stor 
utsträckning som möjligt att formulera våra frågor öppet för att inte begränsa eller styra 
intervjupersonerna åt något håll. För att inte hämma diskussionen avstod vi från att 
använda bandspelare, istället fördes ingående anteckningar som skrevs ut för att därefter 
granskas av berörda intervjupersoner.  
 
2.6 Metodproblem 
 
Den empiriska delen är grundad på ett antal intervjuer som genomfördes i form av 
personliga möten med respondenterna. Intervjuerna förbereddes genom 
sammanställning av en intervjuguide12, denna delgavs respondenterna detta för att 
förhöja kvaliteten på svaren. Intervjuerna genomfördes personligen för att i så hög 
utsträckning som möjligt minimera riskerna för feltolkningar och missförstånd. 
Respondenterna fick efter sammanställning av intervjun ta del av materialet för att 
korrigera eventuella missförstånd och felaktigheter. Intervjuerna baserades i hög grad på 
diskussion, något vi anser gynnades i och med att intervjuerna genomfördes 
personligen. 
 
Eftersom vår avgränsning är att endast behandla ED1 finns det inte många aktörer ute 
på marknaden som tagit del av denna, något som gjorde det svårt att hitta lämpliga 
företag att intervjua. Vi har därför tagit kontakt med revisionsbyråer eftersom många av 
dessa direkt eller indirekt haft möjlighet att kommentera ED1 och således påverka 
utformningen av ”First time application”. 
 
2.6.1 Validitet 
 
Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som forskaren 
avser att det ska mäta, utredningen skall alltså besvara forskarens syfte13. Validitet blir 
således ett prestationsmått av ett tests förmåga att mäta vad det avser att mäta. Ju högre 
validitet ett test får desto bättre är överrensstämmelsen med det uppsatta målet och tvärs 
                                                 
12 se bilaga 1 
13 Eriksson, L. T., Wiedersheim – Paul, F. (1997). 
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emot. Detta är viktigt också vid presentation av fakta, det gäller för författaren att 
presentera materialet på ett sådant sätt att läsaren kan tolka informationen på rätt sätt. 
 
2.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag men 
anses inte vara lika viktigt om validiteten. Studien skall alltså vid ett senare tillfälle och 
på ett annat urval kunna genomföras med samma resultat14.  
 
Under arbetet med vår uppsats har vi hela tiden strävat efter att återge en så relevant och 
valid information som möjligt, för att uppnå detta har vi talat med personer som haft 
god insikt i vad den pågående internationaliseringsprocessen. När vi tog kontakt med 
företagen och presenterade oss försökte vi således få kontakt med den person på 
företaget som hade relevant information, vi skickade sedan en intervjuguide till de som 
så önskade. Intervjuerna genomfördes sedan personligen genom att vi besökte 
respektive företag. Efter att vi genomfört och sammanställt våra intervjuer skickade vi 
ett exemplar av detta till våra intervjupersoner för att granska och se om det var något vi 
missuppfattat. När vi gjorde frågorna strävade vi efter att öppna upp för diskussion och 
frågorna utformades därför generella. Arbetet med uppsats såväl som frågor har varit en 
pågående process vilket har gett oss möjlighet att ta hjälp av såväl handledare som 
opponenter. Vi anser att vi på detta sätt kunde säkerställa såväl reliabiliteten som 
validiteten i vår uppsats.  
 
Som vi tidigare nämnt ville några av intervjupersonerna ha intervjufrågorna tillhands 
innan intervjun genomfördes. Detta är både bra och dåligt, bra eftersom personen då är 
bättre förberedd och kanske även inläst på ämnet men också dåligt eftersom 
diskussionen kring frågorna då kan hämmas när personen kan ha ett förbestämt svar på 
frågorna. Detta svar kan i vissa fall vara något som skrivits ihop för att låta bra och 
kanske i värsta fall inte alls överensstämmer med personens verkliga åsikter. Under 
intervjuerna valde vi att inta ha bandspelare då detta ofta hämmar diskussioner, vi förde 
istället anteckningar som efter sammanställning granskats av intervjupersonerna.  
 
2.7 Analysmetod 
Vårt analysarbete baseras dels på de teorier vi presenterar i vår referensram, dels den 
bakomliggande diskussionen samt vårt empiriska material. I referenskapitlet presenteras 
dels de teorier vi anser relevanta för att beskriva hur ett företag påverkas av den 
förestående övergången från ett sätt att genomföra koncernredovisning till ett annat. 
 
Vår empiriska undersökning baseras på två intervjuer genomförda med 
redovisningsprofessionen, i vårt fall representerade av KPMG och 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. I ett inledande skede kontaktade vi även 
redovisningsrådet och en expert på området men trots upprepade försök fick vi inget 
besked. Vi kontaktade även ytterligare två företag, Deloitte & Touch och 
Ekonomihuset, två mindre aktörer som dock avböjde då de ansåg sig ha för bristfälliga 
kunskaper inom ämnet. 
 
Grunden för vår analys bygger på fem propositioner som vi utformade efter att ha läst in 
oss på ämnet. Dessa kom att fungera som underlag vid utformning av intervjufrågorna. 
När det sen kommer till analysdelen har vi inlett med att beskriva våra intervjupersoners 
syn på våra frågeställningar, för att sedan sätta detta i relation till övrigt publicerat 

                                                 
14 Eriksson, L. T., Wiedersheim – Paul, F. (1997).  
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material som inte härrör till vår empiriska studie. Detta kopplas även samman med vår 
teoretiska referensram. Avslutningsvis summeras allt i våra slutsatser och våra 
avslutande diskussioner. 
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Kapitel 3 
REFERENSRAM 

 
 
 
I kapitlet kommer teorier samt bakomliggande faktorer att presenteras för att tydliggöra 
hur implementeringen av IFRS sker på internationell, nationell såväl som företagsnivå. 
De valda teorierna har en stark koppling till vad redovisning innebär, vilka riktlinjer och 
ramar som redovisningen skall hålla sig inom. Vidare kommer även teorier kring 
fortlöpande utveckling och omarbetning att tas upp.  
 
3.1 Implementering internationellt 
 
Det finns många olika sätt att se på hur redovisning skall gå till och vad målet med 
redovisning är men de vanligaste riktlinjerna är dock antingen ”god redovisningssed” 
eller ”en rättvisande bild”. Dessa två begrepp är den grundläggande skillnaden mellan 
de två stora riktningarna inom västeuropeisk redovisning, det är dessa två 
redovisningskulturer som enas vid utformningen av IFRS. 
 
3.1.1 God redovisningssed 
 
I Sverige använder vi oss nästan uteslutande av god redovisningssed som riktlinje för 
vår redovisning, detta är inget val som företagen gjort utan snarare ett lagstadgat krav. 
God redovisningssed togs upp i bokföringslagens (BFL) 2§ redan 1976.15  
 
Det är bokföringsnämnden (BFN) som ansvarar för utvecklandet av god 
redovisningssed, detta är en statlig myndighet vars uppgift är att underlätta förståelsen 
av företags bokföring och offentliga redovisning. Förutom detta ger BFN ut ett antal 
allmänna råd som skall innehålla normer som BFN själv har beslutat om, dessa råd skall 
inte utgöra bindande föreskrifter utan ses som en riktlinje16. Vidare har BFN också som 
uppgift att tolka vad bokföringslagen säger. God redovisningssed kan således 
bestämmas genom tillämpning av ett antal praxis utifrån en tolkning av 
bokföringslagen.17

 
Förutom BFN, redovisningsrådet och FAR har riksskatteverket (RSV) fått en allt 
starkare position när det kommer till tolkning av vad som är god redovisningssed. Ofta 
aktualiseras frågor kring utformning, hantering, förvaring med mera av RSV, 
framförallt är det den tekniska biten av hanteringen som kommer upp till diskussion.18 
Detta visar på att även fast BFN har ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed 
är det inte enbart nämden som avgör densamma. 
 
Stellan Nilsson skriver i sin bok att ”kopplingen av redovisningen till en övergripande 
god redovisningssed kan sägas ha som syfte att göra normbildningen flexibel och 
mindre stelbent och formell”. Detta medför att framförallt tekniska detaljregleringar bör 
undvikas i lagtext och istället skall god redovisningssed tillämpas för att lösa dessa 
problem.19

 

                                                 
15 Nilsson S., (1999) 
16 FARs samlingsvolym 2002 
17 Andersson, C., Ericsson, A. (1993) 
18 Nilsson S., (1999) 
19 (ibid) 
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Nilsson skriver vidare att viss expertis anser att god redovisningssed bör kunna ses som 
synonymt med det amerikanska synsättet som går ut på att uppvisa en rättvisande bild, 
något som införts i årsredovisningslagen (ÅRL). Personligen skriver Nilsson att 
”eftersom både begreppet god redovisningssed och rättvisande bild intagits var för sig i 
olika paragrafer, kan de emellertid knappast ha ansetts synonyma av lagstiftaren”.20

 
3.1.2 Rättvisande bild 
 
Ursprunget till begreppet rättvisande bild eller ”True and Fair View” som det egentligen 
heter, kommer ursprungligen från brittisk redovisning och ställde krav på att företagens 
redovisning skulle ge en korrekt bild av företagets ställning och resultat. Detta tänkande 
finns som sagt var med även i svensk redovisning, i ÅRL. Nilsson skriver vidare att det 
torde ses som självklart att företag hela tiden skall arbeta för att uppvisa en korrekt bild 
av verkligheten. Men i vissa fall kan detta strida emot andra redovisningsprinciper som 
till exempel försiktighetsprincipen eftersom värderingen då kanske inte 
överensstämmer. Nilsson skriver att ”kravet på en rättvisande bild i redovisningen 
innebär att man prioriterar redovisningens informationsfunktion gentemot 
kapitalmarknaden, jämfört med andra funktioner”.21

 
Just tolkningen av ”True and Fair View” har diskuterats vitt och brett, den svenska 
tolkningen att det är det samma som rättvisande bild är i och för sig sant men britterna 
har tolkat detta lite annorlunda. ”True” betyder något liknande med ”överensstämmande 
med fakta” medan ”Fair” betyder ”icke vilseledande”. Detta medför klara 
tolkningsskillnader bland olika aktörer.22

 
3.1.2.1 Försiktighetsprincipen 
 
Denna princip innebär att företag hela tiden skall sträva efter att minimera riskerna för 
övervärderingar och överskattningar av såväl resultat som ställning. Detta medför en 
försiktig värdering av tillgångar, endast vinster som realiserats innan bokslutsdagen tas 
med, samtidigt som skulderna och förluster hela tiden måste följas upp för att inte 
undervärderas. 
 
Vad som ligger till grund för detta synsätt är borgenärsskyddet, försiktighet i 
redovisningen motverkar att företag töms på kapital och likvida medel genom utdelning 
av orealiserade vinster. Varför detta strider emot tänkandet på en rättvisande bild är 
främst för att företagen tar med ”felaktigheter” i bokslutet genom att inte behandla 
tillgångar/skulder och kostnader/intäkter likartat. Detta medför minskad jämförbarhet 
och relevans när det kommer till investeringsbeslut. Även när det kommer till 
konsolidering av ett företag kan försiktighetsprincipen leda till svårigheter, att visa en 
svagare ställning utåt kan leda till svårigheter att få krediter och dylikt.23

 
Nilsson skriver vidare att I EG:s 4:e bolagsdirektiv beaktas försiktighetsprincipen som 
den allra viktigaste redovisningsprincipen. 
 
 

                                                 
20 (ibid) 
21 (ibid) 
22 (ibid) 
23 (ibid) 
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3.1.3 Jämförbarhetsprincipen 
 
Detta är en enkel och lättförståelig princip som helt enkelt går ut på att 
redovisningsinformationen skall vara jämförbar över olika tidsperioder och mellan olika 
företag. Det hela bygger på att tillämpning och val av redovisningsprinciper inte skall 
ändras utan starka skäl och om så sker skall utförliga upplysningar lämnas. Detta 
behandlas även i redovisningsrådets rekommendation nr 5.  
 
Jämförbarhetsprincipen syftar enligt Nilsson inte på att jämföra företag internationellt, 
men han menar vidare att ökat krav på jämförbarhet är en stark faktor till den 
internationella harmoniseringen av redovisningsnormerna.24

 
3.1.4 Harmoniseringens dilemma 
 
I förordet till boken ”Eliten och normerna” från 1985 skriver Sten Jönsson att ”i en 
institutionaliserad ekonomi är det mesta reglerat genom avtal eller lag”. Målsättningen 
med att reglera är att de som skapar reglerna vill uppnå gynnsamma effekter i någon 
riktning. I takt med ökad reglering blir ekonomin allt mer institutionaliserad. Vidare 
skriver Jönsson att ”ett område för reglering som fått ökad betydelse och där 
produktionen av normer accelererat under den senaste tioårsperioden är företagens 
redovisning till sina externa intressenter”.  
 
I boken belyser författaren den grund som redovisninsforskningen står på, där glappet 
mellan redovisningsnorm och motsvarande teori inom redovisningsområdet ökar. 
Orsaken till detta kan beskrivas som en politisk målsättning där utvecklingen av 
reglementen sker genom beslut av mera ideologiska karaktär än av teorilogiska skäl. 
Detta leder till att om redovisningsforskaren inte kan hänvisa till teorier får denne 
använda praktiken eller själva regeln som sanningskälla. Vilket krånglar till det för 
redovisningsprofessionen eftersom det blir allt mer argumentativt när reglerna fastställs 
utan en stringent teoretisk ordning som ger mening och överblick över 
redovisningsområdet. Detta leder till att olika auktoriteter ger utlåtanden som 
struktureras upp till lagar, förordningar, tolkningar eller praxis. Till detta finns det 
ytterligare faktorer som påverkar redovisningsforskningen och dess fortskridande enligt 
Jönsson;  
 

”Ytterligare en faktor som injagar viss oro bland redovisningsforskare är 
den ökade aktiviteten inom olika internationella organ när det gäller 
harmoniseringen av redovisningsregler. Såväl FN som EG, OECD och den 
internationella revisorssammanslutningen IASC utarbetar 
rekommendationer och anvisningar. Sådan harmonisering har ett naturligt 
och viktigt inslag av förhandling mellan representanter för olika 
redovisningskulturer. Om sådan harmonisering fortsätter att generera 
kompromisser som inte kan relateras till något samlat idémönster och 
dessutom vinner genomslagskraft i form av lagfästa normer för praktisk 
redovisning minskar ytterligare utrymmet för redovisningsteori.”25

 

                                                 
24 Nilsson Stellan, Redovisningens normer och normbildare 
25 Jönsson, S., (1985). 
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3.1.5 IAS/IFRS inom unionen 
 
Europaparlamentet antog med klar majoritet i mars 2002 ett förslag till förordning efter 
det lagts fram av kommissionen, om krav att alla inom den Europeiska Unionen 
noterade företag skall tillämpa IAS/IFRS i koncernredovisningen. I juni 2002 
ratificerades26 denna överstatliga lagstiftning av ministerrådet, förordningen är direkt 
bindande för alla företag som är noterade vid en reglerad marknad inom EU. Detta 
innebär för svenska förhållanden att företag noterade på någon av Stockholmsbörsens 
listor eller vid NGM27 eller aktietorget är tvungna att följa IAS/IFRS.  
 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder, som är förordningens officiella svenska benämning, trädde i 
kraft den 14 september 2002. Men den kan inte börja tillämpas förrän det har fastställs 
vilka internationella redovisningsstandarder som skall tillämpas. I arbetet med att 
fastställa vilka internationella redovisningsstandarder som skall tillämpas har EU 
kommissionen en ledande roll, men har till sin hjälp en expertgrupp med namnet 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). EU kommissionen biträds också av en 
kommitté för redovisningsfrågor som kallas för Accounting Regulatory Committee 
(ARC), denna är den politiska instans som tillsammans med kommissionen avgör vilka 
IAS/IFRS som skall tillämpas inom unionen. De IAS/IFRS som kommittén antagit skall 
offentliggöras som förordning, på vart och ett av unionens officiella språk, i de 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning innan de vinner laga kraft.28

 
I förordningens artikel 3.3 anges att senast den 31 december 2002 skall beslut fattas om 
vilka IAS som skall tillämpas, av dem som existerar när förordningen träder i kraft. 
Men det pågår politiska diskussioner angående vilka av IAS-reglerna som skall 
godkännas för att inkluderas i detta paket. EFRAG har rekommenderat att samtliga IAS 
som International Accounting Standards Board (IASB) övertog från International 
Accounting Standards Committee (IASC) skall godkännas medan andra anser att vissa 
IAS, till exempel IAS 39, inte skall accepteras. Men eftersom en sådan lösning riskerar 
att allvarligt skada projektet talar mycket för att de IAS som nu gäller kommer att antas 
i sin helhet. Dock har ARC flyttat fram beslutet till våren 2003.  
 
3.1.6 Översättning av IAS reglerna 
 
IASB har åtagit sig att för Europeiska Unionens räkning översätta samtliga International 
Accounting Standards (IAS) till de i olika officiella språken inom EU. Det är EG-
kommissionens beslut om att alla noterade företag inom EU från och med 2005 skall 
följa IAS, eller International Financial Reporting Standard (IFRS) som det i framtiden 
kommer att heta, i sina respektive koncernredovisningar.  
 
Översättningen av IAS skall vara ordagrann eftersom det skall leda till att samma 
tolkning av reglementet uppnås över hela unionen. För att kvalitetsäkra arbetet med den 
svenska översättningen har en grupp bestående av representanter från 
Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, Justitiedepartementet och de fem största 
internationella revisionsbyråerna i Sverige tillsatts.  

                                                 
26 Stadfästa, godkänna 
27 Nordic Growth Market (NGM) är tillväxtbolagens marknadsplats. Är sedan den 22 april 2003 en börs. 
Som sådan står under Finansinspektionens tillsyn, vilket den gjort sedan den blev auktoriserad 
marknadsplats 1999. Nordic Growth Market erbjuder aktiehandel på listorna NGM Official och NGM 
Equity samt derivathandel på listan Nordic Derivatives Exchange, NDX. 
28 Jönsson-Lundmark, B., (2002).  
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Att översättningen skall vara ordagrann innebär att Redovisningsrådets 
rekommendationer inte kan ersätta en sådan översättning. Trots att Redovisningsrådets 
rekommendationer är baserade på IAS och att följsamheten är relativt god har 
Redovisningsrådet i vissa fall avvikit från IAS där dessa har stridit mot svensk lag och 
då främst mot skattelagstiftningen. Det är främst specifika svenska förhållande och 
kopplingar till svensk lag som har bidragit till avvikande ordalydelser i 
Redovisningsrådets tolkningar av IAS reglerna.29

 
Proposition 1: Den ökade internationaliseringen av dagens redovisning medför att 
företagen blir mer jämförbara samtidigt som kostnaderna minskar. 
 
Proposition 2: IFRS-reglementet lämnar ytterst liten rörelsefrihet till de olika 
medlemsländerna i frågan om hur implementeringen skall gå till. 
 
3.2 Implementering nationellt 
 
I detta avsnitt kommer Sveriges påverkan att tydliggöras, med andra ord hur Sverige 
påverkas av beslut fattade av EU. 
 
3.2.1 Den Europeiska Unionens direktiv 
 
När Sverige gick med i den Europeiska Unionen förpliktade vi oss, genom 
undertecknandet av ett EEC-avtal, att anpassa vår lagstiftning i enlighet med de direktiv 
som medlemsländerna i Europeiska Unionen genom årens lopp förhandlat fram. Redan i 
1957 års fördrag om ”Etablering av den Europeiska gemenskapen” behandlas riktlinjer 
för redovisning, i artikel 54 paragraf 3g presenteras de formella skälen till 
harmonisering av redovisningssystemen mellan medlemsländerna. Målsättningen var att 
skapa likartade förhållanden mellan medlemsländerna. Harmoniseringen har bland 
annat skett genom att Europeiska Unionen har antagit två direktiv, det fjärde och det 
sjunde, där regler för redovisningen har fastställts. Dessa var det fjärde direktivet som 
antogs 1978 av de nio medlemsländerna30 som var medlemmar då. Direktivets mål var 
att harmonisera de nationella lagarna för företagens redovisning. Förutom att påverka 
format och värderingsfrågor var ett av fjärde direktivets mål att ställa krav på att 
företagen skulle förbereda den årliga redovisningen att tillhanda hålla en sann och 
rättvisande bild av företagets tillgångar, ansvarsförbindelser, finansiella position och 
vinst eller förlust. Även substantiella krav på information som skall tillhandahållas i 
form av noter anges i det fjärde direktivets 43 artikel. Det sjunde direktivet som antogs 
1983 av tio medlemsländer31, det behandlar identifikation av koncerners samordnade 
konton, avgränsningar på koncerners konton och skyldigheten att förbereda, granska 
och publicera koncernens finansiella redogörelse liksom konsolideringsrelaterade 
metoder.  
  
Olika medlemsländer har använt olika lång tid för att överföra direktiven in i den 
nationella lagstiftningen, fjärde direktivet antogs först av Storbritannien och Danmark 
1981 medan Irland antog det först fem år senare (1986). Sjunde direktivet var Frankrike 
och Tyskland snabbast med att anpassa sin lagstiftning till år 1985 och Irland återigen 
långsammast när de antog direktivet i sin lagstiftning 1992. För övrigt samma år som 
Finland anpassade både det fjärde och det sjunde direktivet in i sin nationella 

                                                 
29 Engshagen, I., (2002) 
30 1978 bestod den Europeiska Unionen av följande nio länder; Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, (Väst)Tyskland, Danmark, Irland, Storbritannien. 
31 1981 hade den Europeiska Unionen utökats med Grekland. 
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lagstiftning trots att landet inte blev medlem i unionen förrän 1995. Det var samma år 
som Sverige antogs som medlem i den Europeiska Unionen och det år som vi anpassade 
vår lagstiftning utefter de båda direktiven.32  
 
Proposition 3: Införandet av IFRS är enbart inriktat emot koncernföretag. 
 
3.2.2 First-time application of International Financial Reporting Standards 
  
Arbetet med att ta fram texten till reglementet för ”First-time application of 
International financial reporting standards” har pågått under en tid. I juli 2001 sände 
IASB ut den första versionen av texten, med arbetsnamnet ED 1, för remissyttrande. 
Remissorgan har varit olika intresseorganisationer inom områdena redovisning och 
revision samt andra verksamheter som är medlemmar i IASB, men även andra 
intresserade har haft möjlighet att avge yttranden. När tredje remissomgången 
avslutades den 31 oktober 2002 vidtog arbetet med att ta fram den slutliga texten avsedd 
för IFRS-reglementet. Arbetets målsättning är att skapa ett internationellt reglemente för 
redovisning. Enligt planerna skall sluttexten till reglementet publiceras under första 
kvartalet 2003. ”First-time application of IFRS” är tänkt att ingå i en serie med 
International financial reporting standards som skall utgöra det internationella 
ramverket som ett antal länder, främst inom den Europeiska Unionen, kommer att 
acceptera utgöra normen för bokföringen i deras respektive länder.  
 
Tilltänkt startdatumet för detta den första delen av IFRS reglementet är 1 januari 2003. 
Tanken är att detta reglemente skall ersätta SIC-8, ”First-time application of IASs as the 
primary basis of accounting”. Men fram till dess att detta IFRS reglemente träder i kraft 
gäller den av IASB/IASC tidigare framtagna SIC-8. IASB och dess föregångare IASC 
har under ett antal årtionden arbetet med utvecklandet av en gemensam internationell 
redovisningsstandard. Under detta arbete har IASB/IASC givit ut ett par olika samlingar 
med regler och rekommendationer med namnen IAS (International accounting 
standards) och SIC (Standing interpretations committee). Det är dessa regler som mer 
eller mindre omarbetade kommer att ligga tillgrund för IFRS-reglementet och fram till 
dess att det slutliga IFRS-reglementet blir klart kommer att vara det som gäller.  
 
”First-time application of IFRS” behandlar vilka regler som skall gälla när olika 
länderna anpassar sin redovisning till denna internationella redovisningsstandard som 
etablerandet av IFRS kommer att medföra. I tredje utkastet av ED 1 anges att målet med 
”First-time application of IFRS” är att skapa transparans för användarna och skapa 
jämförbarhet över alla perioder som det används. Vidare skall det tillhandahålla en 
lämplig startpunkt för enheters (företag eller dylikt) följande av IFRS som 
redovisningsreglemente om det ej orsakar en kostnad som överstiger fördelarna för dess 
användare. Huvuddragen i detta förslag till reglemente är att det gäller från och med när 
en enhet antar IFRS för första gången som grund för dess redovisning, genom ett klart 
och tydligt samt oreserverat tillkännagivande om antagande av IFRS-reglementet. I 
allmänhet krävs det att en enhet anpassar sig efter samtliga IFRS-regler som gäller vid 
rapporteringsdatumet för dess första finansiella redogörelse enligt IFRS-standarden. 
Dock finns det möjlighet att avvika från detta i några begränsade undantags fall, det är 
där kostnaderna för att följa reglementet skulle överstiga användarnas nytta med den 
finansiella redogörelsen. ”First-time application of IFRS” kräver också att en 
redogörelse lämnas för hur övergången från de tidigare allmänt accepterade 

                                                 
32 Haller, A. & Kepler, J., (2002).  
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redovisningsprinciperna till IFRS påverkar enhetens rapporterade finansiella position, 
finansiella uppförande och kassaflöde. 
 
3.2.3 Omfånget av First-time Application of IFRS 
 
I ED 1 anges det att en enhet skall tillämpa ”First-time application of IFRS” i dess 
första finansiella rapport och varje finansiell interimsrapport som presenteras under 
IAS 34 ”Interim financial reporting” för den period som täcks av det första IFRS 
redovisningen. 
 
Det är när enheten anammar IFRS som bas för redovisningen genom att klart och tydligt 
samt oreserverat uttala sig för detta i de finansiella redovisningsmaterialen som 
”First-time application of IFRS” inleds. Även för dotterbolag som tidigare i sin 
redovisning till moderbolaget använt delar av IFRS utan att använt hela uppsättningen 
av IFRS regler skall använda ”First-time application of IFRS”. 
 
En överblick över vad övergången till IFRS innebär ger vid handen att omvandlingen av 
redovisningen till IFRS inkluderar val av redovisningspolicys som överensstämmer med 
IFRS. Även förbereda öppnande av en IFRS baserad balansrapport till startdatumet för 
omvandling för IFRS samt göra en uppskattning av tidigare perioders redovisning enligt 
IFRS skall inkluderas som jämförelsesiffror i enhetens första redovisningshandlingar 
enligt IFRS. 
 
Enheten skall använda samma redovisningsprincip i alla perioder (år) som presenteras i 
dess första IFRS redovisning och balansrapport. Dessa redovisningsprinciper skall 
överensstämma med samtliga IFRS som är gällande vid tidpunkten för rapportering av 
dess första IFRS-finansrapport. Men enheten skall inte använda olika versioner av de 
IFRS-regler som var gällande vid tidigare datum. En enhet skall iordningställa en 
öppningsbalansrapport vid datumet för övergång till IFRS. Denna 
öppningsbalansrapport är startpunkten för enhetens fortsatta redovisning enligt IFRS, 
både i dess första IFRS redovisning och i dess redovisningar för fortlöpande perioder. I 
enhetens IFRS öppningsbalansrapport skall enheten inkludera alla tillgångar och 
förpliktelser som krävs enligt IFRS reglementet. Enheten skall inte inkludera objekt i 
IFRS öppningsbalansrapport som enligt IFRS inte tillåts inkluderas oavsett om de är 
tillgångar och förpliktelser. Omklassificering av objekt som enligt de tidigare 
vedertagna redovisningsprinciperna, i varje specifikt land, tillhörde en typ av tillgång, 
förpliktelse eller liknande men som enligt IFRS tillhör en annan typ skall vara 
genomfört i första öppningsbalansrapporten. Även till att beräkna alla erkända tillgångar 
och förpliktelser skall i öppningsbalansrapport ske enligt IFRS reglementet. Detta kan 
komma att leda till att beloppen på olika konton i balansrapporten kan behöva justeras 
eftersom den tidigare vedertagna redovisningsprincipen kontoförde vissa ekonomiska 
händelser på ett sätt men enligt IFRS skall de kontoföras på annat sätt.  
 
Anpassningen enligt IAS-reglemente har pågått under ett antal år i och med att 
redovisningsrådet i många fall haft IAS-reglementet som grund för sina 
rekommendationer. I de flesta av Redovisningsrådets rekommendationer finns det en 
punkt som behandlar ”överensstämmelse med IAS” vilken belyser hur 
rekommendationen överensstämmer med IASC/IASB-regler.33

 

                                                 
33 FARs samlingsvolym 2002 
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Proposition 4: Införandet av IFRS kommer att medföra radikala förändringar av 
redovisningspraxis.  
 
3.3 Implementering på företagsnivå 
 
Avsnittet behandlar hur företag tar till sig och anpassar sig efter nya regler. 
 
3.3.1 Organisational learning 
 
En organisations utveckling bygger mycket på tillgången och kvaliteten på information. 
Det finns två typer av kunskap, explicit och implicit kunskap. Explicit kunskap är något 
som framkommer tydligt och är lätt att beskriva, artikulera och beror inte på 
kunskapsbäraren. En implicit kunskap kännetecknas av att den är underförstådd, det är 
en kunskap som finns utan att den klart kan beskrivs. Som exempel på implicit kunskap 
skulle kunna vara personer med naturlig fallenhet för matlagning, sportutövande, 
konstnärstalang med mera. En person som på ett bra sätt med explicit kunskap kan 
beskriva hur något av dessa optimalt skall utövas behöver inte kunna utföra dem på 
detta sätt, pga. avsaknad av implicit kunskap.34

 
När det gäller organisationsutveckling är det alltid lättare att använda sig av explicit 
kunskap vid förändringar eftersom detta kan sättas på papper och på så sätt klart och 
tydligt visa på uppsatta mål och vägen för att uppnå dessa. Jonas Hedman och Thomas 
Kalling skriver i sin bok IT and business models att en förutsättning för att kunskap 
skall kunna klassas som implicit är att den inte går att kodifiera. Hedman och Kalling 
skriver vidare att det pågått en debatt kring vare sig det är effektivt att sprida kunskap 
eller inte för att skapa påtryckningar. De skriver att Grant (1996) hävdar att överföra 
kunskap kan leda till ineffektivitet när det gäller kunskapsutnyttjande. Han menar vidare 
att om kunskapen istället för att spridas skulle integreras i så få enheter inom 
organisationen som möjligt skulle detta leda till mindre slöseri med resurser. Nackdelen 
med detta är dock att varje enhet blir specialiserade inom sin nisch och samordningen 
mellan enheterna blir ytterst begränsad. Detta kan i förlängningen medföra att 
motivationen bland medarbetarna minskar samt att kostnaderna för att sammanlänka 
olika enheter ökar då del skiljer sig allt mer åt.35

 
Att ge sig in på att överföra implicit kunskap är svårt och riskfyllt eftersom detta kan 
läka ut från företaget och även komma tillhands för konkurrenter. Hedman och Kalling 
skriver att Sanchez (2001) anser att istället för att ge sig in på att sprida implicit 
kunskap bör individerna som innehar dessa implicita kunskaper flyttas mellan enheter 
inom organisationen. Detta för att övriga medarbetare skall ges möjlighet att lära sig 
genom att se på och anamma arbetssättet. Det måste hela tiden finnas en spridning av 
kunskap inom företaget, det gäller bara att se till att detta fortlöper så smidigt som 
möjligt för kunskapsspridning är en förutsättning för fortsatt utveckling av 
organisationen.36

 
Proposition 5: En förändring av redovisningsnormerna innebär att en explicit såväl som 
implicit förändring sker i företagets organisation. 

                                                 
34 Hedman, J., Kalling, T., (2002) 
35 (ibid) 
36 (ibid) 
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Kapitel 4 
EMPIRI 

 
 
 
I detta kapitel kommer intervjuföretagen att presenteras samt det materialet som 
framkom från de genomförda intervjuerna. 
 
4.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och 
rådgivning med kontor på drygt 130 orter och 3 000 medarbetare. De 45 000 kunderna 
utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och 
medelstora, främst lokala, företag samt den offentliga sektorn. 
 
I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, 
skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers med fler än 125 000 
medarbetare. Därigenom kan koncernen erbjuda kompetens och nätverk i mer än 140 
länder världen över37. 
 
4.1.1 Intervju med Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Intervjun med Öhrlings representanter Conny Erkheikki (auktoriserad revisor) och 
Carina Andersson genomfördes den 12 maj 2003 och tog ca två timmar. 
 
Företaget riktar sig emot alla företag på marknaden, allt från små-, medelstora- till stora 
koncernföretag. Detta gör att företaget har en mycket bred grund i sin verksamhet. 
Öhrlings är som framgår ovan en stor organisation med ett väl upparbetat 
informationsflöde vilket gör att företagets anställda är väl insatta i aktuella frågor så 
även den kommande förändringen av det svenska redovisningssystemet i och med 
övergången till IFRS. Just denna specifika fråga rörande IAS och IFRS togs upp internt 
redan för drygt två år sedan, det var också då förberedelserna inleddes inom företaget. 
 
Erkheikki och Andersson såväl som övriga medarbetare har fått informationen från ett 
antal olika källor, exempel på dessa angavs som; information från Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, tidskrifterna Balans och Nytt från revisorn, samt via 
nyhetsbrev och intern information. En utbildning för att utbilda specialister inom IAS 
reglementet inleddes under 2002 för Öhrlings egen personal, för att dessa skulle erhålla 
certifiering. Målet inom Öhrlings är att i första hand se till att någon person från varje 
lokal enhet erhåller kunskapen/certifieringen för att spetskompetens skall finnas på varje 
kontor. Långsiktigt är dock målet att alla medarbetare med behov skall ha denna 
kompetens. Mycket av den interna informationen inom Öhrlings sker med hjälp av en 
databas där aktuella frågor, uttalanden, utbildningar med mera presenteras. 
 
Erkheikki och Andersson ansåg att företaget tack vare sin interna utbildning och 
informationsspridning är bra förberett på den stundande förändringen av 
redovisningssystemet. Vad gäller utbildningen blir det ingen stor radikal förändring utan 
den kommer att genomföras internt allt eftersom, endast ett ökat fokus på dessa aktuella 
frågor.  
 
                                                 
37 ÖhrlingPricewaterhouseCoopers hemsida 8 maj 2003 
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Den största påverkan kommer, enligt Erkheikki och Andersson, att ske på 
klientföretagets resultat, detta kommer av förändrade värderingsprinciper. Utifrån sin 
nuvarande kunskap kring ämnet ser inte Erkheikki och Andersson att det nya systemet 
kommer att innebära några förenklingar för företagen när det kommer till 
värderingsproblematiken. Men den kommer att ligga till grund för att skapa ökad 
jämförbarhet mellan företagen internationellt. 
 
I dagsläget skall Svenska företag enligt årsredovisningslagen göra en kompletterande 
internrapportering för att tillgodose att koncernredovisningen blir fullgod. De behöver 
således inte byta redovisningssätt men komplettera för att uppnå de nya krav som 
framkommit. Inför 2005 när IFRS skall träda i kraft i koncernredovisningen kommer 
förhållandet att ändras eftersom företagen då måste redovisa enligt IFRS rakt av. 
Dotterbolagen behöver dock ej byta redovisningsmetod utan endast även i 
fortsättningen tillhandahålla tillräckliga tilläggsupplysningar för att moderbolaget skall 
kunna ge en fullgod koncernredovisning. 
 
Öhrlings har arbetat med att utbilda ekonomichefer och liknande befattningshavare hos 
deras större kundföretag. Erkheikki och Andersson säger vidare att företagen generellt, 
då talar vi främst om de större bolagen, strävar efter att nå en ökad internationalisering. 
Detta är något som framhålls i högsta grad bland företag med utländska dotterbolag och 
företag som är noterade på utländska börser, dessa bolag har tidigare varit tvungna att 
redovisa enligt flera olika redovisningsreglementen. För att underlätta denna 
problematik har Öhrlings arbetat fram en modell utifrån vilken kunderna kan arbeta. 
 
Erkheikki och Andersson ser detta som den rätta utvecklingsvägen med en 
internationalisering av redovisningsnormerna och de ser ingen märkbar förändring av 
revisorernas roll. Men naturligtvis kommer ökade krav ställas på kompetens för att 
kunna arbeta efter de nya förhållandena. Införandet av ett nytt reglemente medför ett 
behov av diskussioner angående tolkningar i och omkring det nya reglementet, vilket 
också kan medföra ökat arbetsbelastning för revisorerna. 
 
Den framtida utvecklingen menar Erkheikki och Andersson leder till att allt fler företag 
kommer att välja att redovisa enligt de internationella redovisningstraditionerna, vilket 
kan göra att även mindre företag kommer att väljer att ändra sitt redovisningssystem i 
framtiden. Utifrån tidigare erfarenheter har enligt Erkheikki och Andersson mindre 
bolag valt att redovisa enligt samma regler som större bolag även fast de inte varit 
tvingade. Detta har i förlängningen medfört att vissa redovisningsregler anammats före 
andra, som då upphävts allt eftersom. 
 
Att bedöma skillnaden i kostnad för att bedriva det traditionella systemet gentemot det 
nya internationella redovisningssystemet är i dagsläget svårt enligt Erkheikki och 
Andersson. Större bolag har i de flesta fall redan förberett sig på detta och har 
därigenom ganska klart för sig hur det skall fungera. Eftersom dessa företag är tvungna 
att anpassa sig har kostnaden en mindre betydelse, utan det gäller endast att genomföra 
detta så smidigt som möjligt. I vissa företag kan IFRS till och med medföra en 
besparing tack vare att företaget nu inte längre behöver upprätta flera olika 
redovisningar. 
 
För Öhrlings del kommer den stundande förändringen enligt Erkheikki och Andersson 
inte medföra någon ökad resursåtgång utan blir endast en del av den fortlöpande 
utvecklingen som sker inom företaget. Vad gäller implementeringen menar Erkheikki 
och Andersson på att tidsaspekten ofta tenderar att bli längre än väntat vid 
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implementering av förändringar så som denna. De menare vidare att redovisningsrådet 
hela tiden för en kontinuerlig utveckling och menar på att för deras del är skillnaderna 
inte så stora. 
 
4.2 KPMG 
 
KPMG är ett av landets ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information med  
1 800 medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. 2001/2002 ökade vår omsättning 
med 6,5 procent till 1 680 Mkr. Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, 
riskhantering och rådgivning vid transaktioner. Som medlem i KPMG International 
ingår vi i ett av världens främsta revisions- och konsultnätverk med verksamhet i 150 
länder.  
 
Det som idag är KPMGs svenska del har sitt ursprung i Bohlins Revisionsbyrå som 
bildades 1923 av Lars-Ture Bohlin. 1990 inleddes samarbetet med KPMG. Vi har 
således en lång obruten tradition och har hela tiden vuxit huvudsakligen av egen kraft 
med få uppköp och samgåenden. Den företagskultur som Lars-Ture Bohlin lade 
grunden till lever i mångt och mycket kvar i dagens KPMG i Sverige, som ägs av cirka 
140 aktiva delägare.38

 
4.2.1 Intervju med KPMG 
 
Intervjun med KPMG:s representant Annicka Brännström (auktoriserad revisor) 
genomfördes den 16 maj 2003 och tog ca en och en halv timme.  
 
Företaget KPMG har en stor bredd vad gäller kundunderlag och täcker hela spektra av 
företagstyper, allt från stora bolag till ägarledda företag samt kommuner och kyrkor. 
Företaget likväl som de flesta andra större organisationer inom redovisning och revision 
har en väl utvecklad intern informationskanal. Detta gör att företagets medarbetare 
snabbare och enklare blir delgivna informationen angående pågående förändringar. 
Detta gäller även den aktuella förändringen av redovisningssystemet för koncerner. 
Brännström anser själv att denna övergång emot internationell standardisering är något 
av en invand process som inletts redan vid införandet av årsredovisningslagen och 
redovisningsrådet.  
 
Personligen anser sig Brännström ha fått den första informationen kring den stundande 
förändringen, i och med IFRS införande, i mycket god tid. Informationen har därefter 
kommit kontinuerligt under processens gång samtidigt som företaget regelbundet 
anordnar utbildningar för att upprätthålla en hög kompetensnivå i hela företaget. 
Förutom denna utbildning finns inom KPMG Sverige en IAS Conversion Group och 
internationellt en så kallad ”IAS helpdesk”, vilka har som uppgift att finnas till hands 
vid mer komplicerade frågor angående vad IAS och IFRS innebär för professionen och 
dess klienter. 
 
Förändringar i redovisningslagstiftningen ser Brännström vara en naturlig del av yrket 
som kräver en ständigt fortlöpande utveckling. Som tidigare nämnts är utbildningen a 
och o för att kunna hålla sig ajour gentemot sina kunder. När det gäller hur kunderna 
upplever införandet av IFRS anser Brännström att den generellt största förändringen blir 
de allt större kraven på tilläggsupplysningar, vilket gör att företagen måste lämna ut mer 
känslig information i vissa fall. Sedan kommer även resultatet att påverkas på olika sätt 

                                                 
38KPMG hemsida 12 maj 2003 
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i olika företag, detta i och med de förändrade värderingsreglerna, det är oftast detta som 
företagen fokuserar på i första hand. Detta nya arbetssätt kommer att kräva en ny 
utveckling av arbetsrutiner för hur tilläggsupplysningar skall utformas och behandlas. 
Detta måste även det vara en pågående process då upplysningskraven utökas år från år. 
 
Brännströms främsta kontakt med den fortgående förändringen kommer från revisionen 
av ett stort företag. För att på bästa sätt hjälpa sina kunder att se vilka faktorer som 
kommer att påverkas i deras företag har KPMG utvecklat en så kallad ”IAS Quick-
scan”. Med denna metod visas övergripande de största förändringarna som kommer att 
påverka företaget och vart de största resurserna bör sättas in. Företaget måste sedan 
arbeta fram ett lämpligt arbetssätt för att förbereda sig på och anpassa sig till dessa 
förändringar. Brännström menar att många av företagen komma att uppleva 
förändringen som något av ”ett nödvändigt ont” men säger vidare att ”det är bättre att 
sitta med och styra än att bara åka med”. 
 
Förändringarna inom redovisningsområdet, då främst koncernredovisningen, ser 
Brännström som en naturlig utveckling i internationaliseringen. Trenden i samhället gör 
internationaliseringen bland företag såväl som medborgare mer påtaglig, vilket ökar 
kraven på jämförbarhet även i redovisningen. 
 
Brännströms syn på revisorernas roll inför framtiden innebär mer arbete än tidigare och 
samtidigt högre ställda krav på kontinuerlig utbildning. Det gäller att hela tiden se till att 
vara uppdaterad för att kunna efterleva regler och rekommendationer. Detta är 
visserligen en naturlig utveckling men allt högre krav ställs på 
redovisningsprofessionen, detta beror bland annat på skandalerna som följde av Enron 
och Worldcoms kollapser. Till exempel kommer rotationsscheman för revisorer och 
dess klientföretag att införas i större utsträckning än tidigare samt att det sker ytterligare 
fokusering på frågan om revisorernas oberoende. 
 
Den största fördelen med standardiseringen av redovisningssystemen är enligt 
Brännström att företag inom samma bransch som är verksamma i olika delar av världen, 
blir lättare att jämföra. Det underlättar även för personal som önskar arbeta 
internationellt de slipper då arbeta utifrån flera olika redovisningssystem något som 
också torde medföra att effektiviteten ökar tack vare likartade rutiner. 
 
Brännström tar upp införandet av årsredovisningslagen år 1995 som kom i samband 
med EU-medlemskapet som en stor förändring inom redovisningsområdet. Hur lång tid 
implementeringar tar beror oftast på dess omfattning, men vad gäller införandet av 
årsredovisningslagen blev implementeringen ett faktum vid bokslutsarbetet samma år 
enligt Brännström. Generellt anammas enligt Brännström råd och rekommendationer 
när de blir kända, men när det gäller känslig information är vissa företag försiktiga 
vilket kan ge ett längre implementeringsförlopp. 
 
Införandet av årsredovisningslagen och kommande förändringar av 
redovisningslagstiftningen föranledde att KPMG bildade en speciell avdelning för 
”kvalificerad redovisning” med placering centralt i Stockholm. Denna avdelning 
ansvarar för att utbilda personalen inom företaget, anordna kurser och tillhandahålla 
kundrelaterad information. 
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Kapitel 5 
ANALYS 

 
 
 
I detta avsnitt kommer analyser av företagens svar göras med utgångspunkt till ställda 
propositionerna. 
 
5.1 Ökad internationalisering av redovisningen 
 
Den ökade internationaliseringen av dagens redovisning medför att företagen blir mer 
jämförbara samtidigt som kostnaderna minskar. 
 
Erkheikki och Andersson på Öhrling PricewaterhouseCoopers anser att utvecklingen 
med att internationalisera redovisningen är en utveckling i rätt riktning. Brännström på 
KPMG ser att jämförbarheten mellan företag i olika delar av världen, speciellt att det 
underlättar jämförbarheten för företagen inom samma koncern, som en positiv 
utveckling av internationaliseringen av redovisningen.  
 
Skillnaden i kostnad mellan det nuvarande och det kommande internationella 
redovisningssystemet bedömer Erkheikki och Andersson att det är i dagsläget svårt att 
sia om. Eftersom de företag som berörs av de förändrade redovisningsnormerna är 
tvungna att anpassa sig har kostnaderna mindre betydelse för dessa. De stora bolagen 
har i många fall redan förberett sig för införandet av det nya redovisningssystem och har 
därigenom ganska god överblick över hur det kommer att slå. För vissa företag kan 
införandet av IFRS leda till besparingar eftersom dessa inte längre behöver upprätta 
flera olika redovisningar för olika länder med olika redovisningsregler. 
 
Jämförbarheten internationellt är en stark faktor för en ökad internationalisering av 
redovisningsnormerna. Enligt Brännström kommer deras kunders upplevelse av 
införandet av IFRS att vara de ökade kraven på tilläggsupplysningar. Nya rutiner för hur 
tilläggsupplysningarna skall utformas och behandlas kommer att krävas av företagen, 
med kostnader som följd. Den största fördelen med standardiseringen av 
redovisningssystemen är att företag inom samma bransch, men som är verksamma i 
olika delar av världen, blir lättare att jämföra. Det underlättar även för personal som 
önskar jobba på olika företag inom koncernen, de slipper då arbeta utifrån flera 
redovisningssystem något som också medför att effektiviteten ökar tack vare liknande 
rutiner. 
 
First-time application of IFRS tillåter högst begränsade och specifika undantag från att 
redovisningen skall överensstämma med alla gällande IFRS-regler där kostnaden av att 
följa dessa specifika regler skulle överskrida fördelarna för användarna av 
redovisningsmaterialet. 
 
5.2 Rörelsefrihet vid implementering 
 
IFRS-reglementet lämnar ytterst liten rörelsefrihet till de olika medlemsländerna i 
frågan om hur implementeringen skall gå till. 
 
Enligt vad Engshagen skriver skall IAS-reglementet översättas ordagrant för att inte det 
skall ges möjligheter till feltolkningar, alla användare skall således arbeta efter samma 
riktlinjer. Detta kommer att leda att till redovisningsrådets rekommendationer inte får 
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ersätta någon av dessa regler. Redovisningsrådets rekommendationer baseras i mångt 
och mycket på IAS men avviker i vissa avseenden något som alltså inte får förekomma 
framgent. För att kvalitetssäkra arbetet med den svenska översättningen har en grupp 
bestående av representanter från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, 
Justitiedepartementet och de fem största internationella revisionsbyråerna i Sverige 
tillsatts.  
 
Under våra intervjuer framkom att våra respondenter i samtliga fall inte hade fått tillgå 
någon information kring utformningen på det nya reglementet. Detta gjorde att de ansåg 
det svårt att sia om framtiden, men de såg som sagt var förändringen som något positivt 
då alla nu skulle arbeta utifrån samma material. Jämförbarheten kommer således att öka 
samt att den interna rapporteringen standardiseras. 
 
5.3 IFRS inriktning 
 
Införandet av IFRS är enbart inriktat emot koncernföretag. 
 
Den utveckling som vi nu står inför anser både Erkheikki och Andersson att är rätt väg 
att gå, med en internationalisering av redovisningsnormerna. För övrigt anser de inte att 
det nya sättet att redovisa kommer att innebära någon förändrad roll för revisorerna utan 
snarare bara ett ökat krav på kompetens kring de nya reglerna. Kunder kommer att 
efterfråga mycket kunskap till en början innan systemet är inarbetat, något som kan 
innebära en ökat belastning på kort tid. Brännström däremot antar att förändringen 
kommer att innebära betydligt mer merarbete, då hon dels måste hinna med att utbilda 
sig på ämnet för att kunna hjälpa sina kunder. Detta samtidigt som hon skall hjälpa 
kunderna att utarbeta en arbetsmall för varje företag. Enligt teorin om organisational 
learning kan vi se just denna pågående process där företaget hela tiden måste lära för att 
kunna hjälpa sina kunder, kunskap skall för det första införskaffas inom företaget för att 
slutligen kunna förmedlas till kunderna.  
 
KPMG som Brännström representerar har arbetat fram en metod för att snabbt kolla hur 
företaget påverkas av den stundande förändringen. Metoden kallas ”IAS Quick-scan” 
och går ut på att avvikelser från tidigare system lyfts fram för att företaget gemensamt 
med revisorn skall kunna arbeta fram en lämplig metod för att anpassa sig till dessa 
förändringar. Dagens utveckling ser Brännström som en naturlig utveckling i 
internationaliseringen. Dagens internationalisering gör att kraven på jämförbarhet hela 
tiden ökar och ett enhetligt arbetssätt skulle i mångt och mycket underlätta detta. Inför 
framtiden är Brännström osäker om detta kommer att slå igenom bland alla företag, hon 
ser i alla fall idag inget som tyder på en vilja bland de mindre kunderna att anamma 
IFRS redan nu. De större kunderna har inget val och anser då ofta att det är bättre att 
vara med och styra än att bara sitta med och åka. Enligt jämförbarhetsprincipen gäller 
det för företag att kunna jämföra såväl interna förlopp som externa, detta gäller även 
redovisningen. Företag kommer alltid att jämföra sig med andra företag för att på så sätt 
kunna förbättra sin position. 
 
Erkheikki och Andersson däremot förmodar att allt fler företag kommer att välja att 
anamma de nya reglerna allt eftersom tiden går. Detta grundar de på tidigare 
erfarenheter då det visat sig att minde bolag valt att ta efter de större bolagen för att på 
så sätt kunna få jämförbara siffror. Detta märks ofta bland dotterbolag till större bolag 
som annars måste tillhandahålla tilläggsinformation till moderbolaget. 
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5.4 Förändrad praxis 
 
Införandet av IFRS kommer att medföra stora förändringar av redovisningspraxis. 
 
Alla regler som IFRS ger ut kommer att måsta anammas till punkt och pricka. I Sverige 
har vi redan anammat vissa delar i och med redovisningsrådets rekommendationer som 
är kopplade till IAS nuvarande reglemente. Enligt Brännström kommer kunderna att 
uppleva de stora förändringar i form av de allt större kraven på tilläggsupplysningar, 
vilket kommer att innebära att företagen måste lämna ut allt mer känslig information. 
Förövrigt antar Brännström att kunderna kommer att uppleva en resultatpåverkan i och 
med förändrade värderingsregler. 
 
Även Erkheikki och Andersson ser värderingsbiten som en av de större delarna i hur 
företagen kommer att påverkas. Värderingen gör att resultatet kommer att förändras i 
många företag, det gäller nu bara för företagen att projektera för denna skillnad innan 
den inträffar. Personligen ser inte Erkheikki och Andersson att systemet som sådant 
kommer att innebära några direkta förenklingar för företagen men att jämförbarheten 
internationellt förbättras. De menar vidare att de ökade kraven på tilläggsupplysningar i 
förlängningen kommer att innebära att mindre företag även de anammar det nya sättet 
för att slippa arbetet med att upprätta flera olika redovisningar. 
 
För professionen som sådan menar Brännström att detta nya arbetssätt kommer att kräva 
en ny utveckling av arbetsrutiner för hur tilläggsupplysningar skall utformas och 
behandlas. Detta måste även det vara en pågående process då upplysningskraven ändras 
år från år. Detta är något som också Erkheikki och Andersson framhåller, men menar på 
att detta är en naturlig process inom yrket. 

 
5.5 Organisationell förändring 
 
En förändring av redovisningsnormerna innebär att en explicit såväl som implicit 
förändring sker i företagets organisation. 
 
När en organisation påverkas av yttre faktorer som förändrar förutsättningarna för dess 
agerande på marknaden gäller det att ha en fungerande organisation inom företaget. För 
att detta skall fungera måste organisationen kunna anpassas allt eftersom nya 
förhållanden uppstår. Hedman skriver att en organisations utveckling bygger mycket på 
tillgången och kvaliteten på information. Det finns två typer av kunskap, explicit och 
implicit kunskap. Explicit kunskap är något som framkommer tydligt och är lätt att 
beskriva, artikulera och beror inte på informationsbäraren. En implicit kunskap 
kännetecknas av att den är underförstådd, det är en kunskap som finns utan att den klart 
kan beskrivs. 
 
Under vår intervju med Erkheikki och Andersson framkom att Öhrlings har arbetat 
aktivt sedan 2002 med att utbilda specialister internt inom IAS reglemente. Företaget 
har en målsättning att samtliga inom personalen skall ta del av denna utbildning på lång 
sikt. Detta skulle enligt Hedman vara ett sätt att överföra explicit såväl som implicit 
kunskap, då teoretiska studier sammankopplas med en praktisk utbildning med kunnig 
personal. För att på ett snabbt och effektivt sätt kunna distribuera intern information, 
aktuella frågor, uttalanden och information kring utbildningar med mera använder sig 
Öhrlings en enligt Erkheikki och Andersson av en databas där ny information 
kontinuerligt presenteras. 
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Detta sätt att sprida information var något som vi också blev delgivna vid vår intervju 
med Brännström på KPMG. KPMG likväl som Öhrlings har en väl utvecklad 
informationskanal vilket gör att företagets medarbetare snabbt och effektivt kan bli 
delgivna information rörande kommande förändringar. 
 
Just den specifika förändringen som IFRS kommer att innebära ansåg sig Erkheikki och 
Andersson ha god kännedom om tack vare sin interna utbildning och 
informationsspridning. Inför framtiden ser de inte att de nya redovisningsnormerna skall 
innebära någon stor radikal förändring utan den kommer att genomföras internt allt 
eftersom, endast ett ökat fokus på dessa aktuella frågor. 
 
Brännström anser också att övergången till ett nytt mer internationellt 
redovisningssystem inte är något radikalt utan hon ser detta mer som en invand process 
som tog sin början redan vid vårt inträde i EU och införseln av årsredovisningslagen 
och redovisningsrådet. Likväl som Öhrlings har KPMG arbetet internt med att hålla sina 
medarbetare uppdaterade vilket enligt Brännström gör att hon personligen känner sig 
väl förberedd. Förutom dessa utbildningar har KPMG utvecklat en så kallad ”IAS 
helpdesk”, vilken har som uppgift att finnas till hands vid mer komplicerade frågor 
angående vad IAS och IFRS kommer att innebära. 
 
Med utgångspunkt till hur organisational learning går till kan vi enkelt se att båda våra 
intervjuföretag använder sig av explicit kunskapsspridning för att nå ut till alla men 
även implicit då personalen utbildas internt i speciella frågor. 
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Kapitel 6 
SLUTSATSER & AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Att internationalisera är en positiv utveckling i rätt riktning detta underlättar 
jämförbarheten mellan olika företag. Att internationalisera redovisningen gör att 
jämförbarheten ökar såväl internt inom koncernen som globalt på marknaden. Det är 
svårt att överblicka effekterna av övergången mellan det nuvarande och det nya 
redovisningssystemet, men de större bolagen idag har ofta väl utvecklad organisation 
vilket gör att de är väl insatta i vad förändringarna kommer att innebära för dem. 
Införandet av IFRS medför att bolagen inte behöver upprätta flera olika typer av 
redovisningar för de olika länder de är verksamma i. Detta i sin tur medför besparingar 
då företagen med en mindre arbetsinsats kan framställa en tillfredställande redovisning.  
Undersökningen visar att de främsta skillnaderna företagen kommer att erfara i 
jämförelsen mellan det gamla och det nya redovisningsnormerna är de ökade kraven på 
tilläggsupplysningar. Detta medför nya rutiner för utformning och uppföljning och 
kravet på tilläggsupplysningar gör att företagen kommer att tvingas lämna ut mer 
känslig information.  
 
För att minimera riskerna för feltolkningar skall den nya IFRS-standarden skall ha 
identisk ordalydelse i samtliga EU-länder. I Sverige har vi redan idag anammat 
IFRS-reglerna till viss del i och med att redovisningsrådet har baserat sina 
rekommendationer på dess föregångare IAS.  
 
Det framgår av vår undersökning att revisorernas roll inte kommer att förändras utan 
endast medföra ett ökat krav på kunskaper inom det nya regelsystemet. Revisorerna 
antar dock att deras roll kommer att bli mer krävande, främst i inledningsskedet, på 
grund av de ökade kraven på tilläggsupplysningar. Innan företagen har arbetat in en 
rutin för detta kommer revisorerna i hög utsträckning att sköta detta. Detta medför 
ökade krav på utbildning inom professionen då revisorerna måste lära sig för att kunna 
hjälpa och i sin tur lära ut till företagen. Detta upplevs dock som en naturlig process 
inom yrket. Våra redovisningsföretag har idag arbetat fram olika metoder för att med 
enkla medel kunna åskådliggöra skillnader och avvikelser för sina kunder.  
 
IFRS-reglerna riktar sig i första hand emot större koncernföretag och professionen ser i 
dagsläget inget som pekar på att de mindre företagen skall välja att anamma dessa regler 
redan nu. Men tidigare erfarenheter säger att mindre företag med tiden, för att underlätta 
sin egen organisation, tenderar att välja att övergå till samma redovisningspraxis som de 
större bolagen.  
 
Ur företagens perspektiv kommer de allt mer omfattande kraven på tilläggsupplysningar 
att medföra en ökad generell öppenhet gentemot marknaden. Detta kommer i vissa fall 
att innebära att företagen tvingas att lämna ut mer känslig information för att följa 
IFRS-reglemente. Företagen kan komma att påverkas resultatmässigt i olika omfattning 
beroende på de nya värderingsregler som kommer av IFRS. Det finns inget som tyder 
på att IFRS kommer att medföra någon förenkling av dagens värderingsproblematik.  
 
Internt gäller det för företagen att hela tiden trimma sin organisation för att få den att 
fungera så optimalt som möjligt, detta bygger på att företaget har tillgång till kvalitativ 
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information. Ett av respondentföretagen har arbetat aktivt med just internutbildning för 
att se till att spetskompetens finns tillhands inom hela organisationen, men 
målsättningen är att alla i framtiden skall ta del av utbildningen. Vårt andra 
repondentföretag har även de interna utbildningar men inriktar sin utbildning emot de 
medarbetare som i och med sitt kundunderlag har behov av kunskapen. Båda företagen 
har en väl utvecklad informationskanal där företagens medarbetare har möjlighet att 
snabbt och effektivt kunna ta del av ny information. Respondenterna säger att de tack 
vare sina interna informationskanaler har god kännedom om den förestående 
förändringen av redovisningsnormerna. De menar vidare att deras arbete som sådant 
inte kommer att förändras på ett radikalt sätt, utan att förändringen sker allt eftersom.  
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Författarna ser utvecklingen som positiv, en ökad internationalisering av 
redovisningssystem underlättar för såväl företag som redovisningsprofession. Denna 
internationalisering ger konsekvenser på många områden i samhället. En för många 
negativ effekt är att när vi anammar det gemensamma IFRS-reglementet tvingas vi att 
anpassa oss till gemensamma regler, vilket i förlängningen innebär att vi tappar vårt 
oberoende och vår valfrihet inom redovisningen. På arbetsmarknaden kommer vi dock 
att kunna vidga professionens bas då ett gemensamt regelsystem underlättar för arbete i 
andra delar av världen (EU). När vi talade med våra intervjupersoner som arbetar inom 
stora internationella företag, berörde vi just denna aspekt och fick medhåll om att en 
standardisering hjälper till att öppna upp den internationella arbetsmarknaden.  
 
Standardiseringen av redovisningen inom den europeiska unionen underlättar 
jämförelsen mellan internationella företag som tidigare fört olika redovisningssystem i 
olika länder. I dagens samhälle finns det många exempel på hur olika företag lagt ned 
enheter i Sverige samtidigt som enheter i andra länder har expanderats med 
argumentationen om att dessa har haft en bättre lönsamhet. I och med att vi inför en 
gemensam redovisningspraxis kommer skillnaderna att kunna tydliggöras på ett enklare 
sätt.  
 
Vi kan utifrån vår undersökning av professionen se, att informationen om införandet av 
IFRS fungerar bra inom större organisationer med väl upparbetade informationssystem, 
medan de mindre företagen med mindre informationssystem inte har blivit delgivna 
informationen i lika stor omfattning.  
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Att utifrån förändringar lära sig och förstå hur förändringar påverkar organisationer, 
funktioner, verksamhet, arbetssätt är några av de förslag på områden där vi sett att 
forskning behövs. Att utröna om förändringen av redovisningsrutinen får genomslag 
inom andra områden än just inom koncernredovisningen utan att ytterligare lagstiftning 
inom området sker. Hur ser företagen på det nya sättet att hantera redovisningen, 
överensstämmer detta med professionen eller går åsikterna isär. Har det nya IFRS-
reglementet inneburit att redovisningen hanteras på exakt samma sätt i samtliga länder 
trots tidigare redovisningskulturer.  

25 



REFERENSLISTA 
 
 
 
Böcker och artiklar 
 
Andersson, C., Ericsson, A. (1993). Den europeiska gemenskapens inverkan på svensk 
årsredovisning. Umeå. Europool-publikationer 1993:nr6 
 
Artsberg, K., Redovisningsteori arbetsmanus, 2002 
 
Engshagen, Ingrid. ”IAS översätts till svenska”, FAR INFO, Nr 2, 2002. 
 
Eriksson, L. T., Wiedersheim – Paul, F. (1997). Att utreda, forska och rapportera. 
Malmö: Liber Ekonomi. 
 
FARs samlingsvolym. (2002). Stockholm. Far förlag AB. 
 
Haller, A. & Kepler, J., (2002). ”Financial accounting developments in the European 
Union: past events and future prospects.” The European Accounting Review, Årgång 11, 
Nummer 1, 2002. 
 
Hedman, J., Kalling, T., (2002). IT and business models. Malmö. Daleke Grafiska AB. 
 
Holme, I. M., Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik - om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
IASB, First-time application of international financial reporting standards (IFRS), 
Exposure draft 1 (ED1), 2002 
 
Jönsson-Lundmark, Birgitta. ”IAS-regler I koncernredovisningen – hur är läget?” 
Balans, Nummer 12, 2002. 
 
Jönsson, Sten. Eliten och normerna, Drivkraften i utvecklingen av redovisningspraxis. 
Lund: Doxa Ekonomi 1985. 
 
Lundahl, u., Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Lund. Studentlitteratur. 
 
Nilsson, S. (1999). Redovisningens normer och normbildare. Lund. Studentlitteratur 
 
 
Internetadresser 
 
IASB (ED1) den 14 april 2003 
http://www.iasc.org.uk/docs/ed01/ed01.pdf 
KPMG den 12 maj 2003 
http://www.kpmg.se/ 
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers den 8 maj 2003 
http://www.pwcglobal.com/se/swe/main/home/index.html 

26 



  BILAGA 1  
 
Intervjuguide 
 

- Namn  

- Företag  

- Befattning  

- Vilka typer av företag arbetar ni emot? 

 

- Känner ni till förändringen av redovisningssystemet som kommer att ske 
under  2004-2005 avseende koncernredovisningen? 

 

- Vilken information om den förestående förändringen har nått ut till dig? 
 

- Hur blev ni delgivna denna information? 
 

- Hur påverkas ni i ert arbete av denna förändring som kommer att ske 
under 2004-2005? Omstruktureringar, utbildning? 

 
- Hur kommer redovisningen enligt er att påverkas i och med de nya reglerna? 

- Har ni fått några synpunkter från era kunder på deras reflektioner av den 

kommande förändringen? I så fall har ni några exempel? 

- Tror du att det här är rätt utvecklingsväg? Varför/Varför inte? 

- På vilket sätt kommer revisorernas roll att förändras när det internationella 
reglementet införs? 

 

- Anser ni att fördelarna med att internationellt standardisera 
redovisningssystemet överväger de kostnader som förändringen medför? 

 
- Vad är det som gör att fördelarna med att standardisera 

redovisningssystemen underlättar för er organisation? 

- Vilken ökad resurstillgång kräver denna övergång inom ert företag? 

 

- Hur har ni påverkats av liknande/generella förändringar av 
redovisningssystemet? 

 
- Hur lång tid tog implementeringen av dessa förändringar? 

- Innebar denna förändring/förändringar stora strukturella anpassningar för er? 

 

- Övrigt 



  BILAGA 2 
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