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Sammanfattning
EU har en längre tid arbetat med att försöka harmonisera regler för revisorer. Detta att skapa

genom direktiv som reglerar revisorernas arbete. EU arbetar även med att harmonisera

redovisningsregler. Detta genom att lagstifta att samtliga noterade bolag inom EU skall

tillämpa IASB:s regelverk i sina årsredovisningar. Syftet med vår uppsats var att belysa hur

EU:s harmonisering av redovisningsregler påverkat revisorers arbetsbelastning samt deras

arbete med granskning av balansräkningen. Vi valde avgränsa oss till de EG-direktiv som

direkt kan hänföras till revisorer samt de IAS/IFRS-regler som berör tillgångssidan på

balansräkningen, främst IAS 38. För att uppfylla vårt syfte valde vi att göra en

enkätundersökning bland godkända och auktoriserade revisorer runt om i Sverige. Vi fann att

majoriteten av revisorerna ansåg att arbetsbelastningen hade ökat i någon grad sedan de nya

redovisningsreglerna infördes. Vi fann också att 63 procent av respondenterna ansåg att

användandet av IAS38 hade försvårat arbetet med granskningen av balansräkningen. Trots

detta var 88 procent positiva till en harmonisering av redovisningsregler.



Abstract
The European Union have for a long time been working on rules that harmonises the auditors

role in the society and the way auditors work, this by creating directives. The European Union

also have harmonised accounting standards by introducing the IASB’s framework throughout

the member states. The purpose of this paper was to illustrate how the effects of the European

Unions work with the harmonisation have influenced the auditors’ workload and the work with

analyzing the balance sheet. We have chosen to demark this study to the EEC directives that

directly can be related to the auditors and the IAS/IFRS standards that affects the assets in the

balance sheet, mainly IAS38. For this purpose we conducted a poll among statutory auditors in

Sweden. We found that a majority of the auditors thought that the workload in some ways had

increased. We also found that 63 percent of the auditors thought that working with IAS 38 had

complicated the work with analyzing of the intangible assets. Despite that, 88 percent of the

auditors thought that it was positive with a harmonisation of accounting standards.
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1. INLEDNING
I detta kapitel kommer vi att ge en kort presentation av vad Sveriges inträde i EU inneburit
på redovisningsområdet och för de svenska revisorerna. Detta kommer att leda fram till syftet
med denna uppsats samt de avgränsningar vi valt att göra.

1 Problemdiskussion
Det har på senare tid skett stora förändringar inom olika områden som starkt påverkat
revisorsprofessionen. 1994 ingick Sverige EEC-avtal med EU (Artsberg, 2005, s 129).
Därmed förpliktigade vi oss att anpassa vår lagstiftning i enlighet med de direktiv som sedan
länge varit framförhandlande av EU:s dåvarande medlemsländer (ibid). Detta har inneburit att
den svenska lagstiftningen skrivits om och anpassats till EG-rätten, samt att internationella
redovisningsstandarder, främst International Accounting Standards (IAS) och International
Financial Reporting Standards (IRFS) fått allt större inflytande (Justitiedepartementet, 2004).
Sammantaget har det lett till en utveckling mot mera omfattande och komplicerade regler,
framförallt inom redovisningsområdet (ibid).

Det har historiskt sätt funnits olika sätt att se på redovisning (Smith, 2000, s 73). Det är dock
två redovisningstraditioner, den anglosaxiska och den kontinentala, som historiskt sett haft
störst påverkan på redovisningens utveckling. Den anglosaxiska redovisningstraditionen, som
främst tillämpas av de engelskspråkiga länder som t ex USA, bygger på normer och praxis
medan den kontinentala redovisningstraditionen, som tillämpas av största delen av Europa samt
Japan ingår, bygger på nedskrivna lagar och regler (ibid). Artsberg (2005 s 88-90) menar att
om redovisning var ett fullt ut tekniskt och professionellt område borde man komma fram till
samma lösningar för likartade redovisningsproblem i olika länder. Detta stämmer dock inte i
verkligheten beroende på att olika intressegrupper varit olika framgångsrika i sina respektive
länder (ibid).

Då gränsöverskridande handel och affärsuppgörelser fortsätter att öka i allt snabbare takt har
det vuxit fram en allmän uppfattning att världen behöver en samling internationella
redovisningsregler (Jacob & Madu, 2004). Detta kan ses som en av anledningarna till att EU
nyligen harmoniserade sin lagstiftning genom att anta internationella standarder som fastställts
av Internationell Accounting Standards Board (IASB), en organisation som är normbildare
inom redovisning. Beslutet att införa dessa internationella standarder togs år 2000 och
medförde att alla noterade företag inom EU-området från och med 1 januari år 2005 skulle
börja tillämpa IASB’s regelverk (Taylor, 2003). Dessa regler styr hur redovisningen skall
framställas. David Damant (2002) menar att IASB har byggt upp sitt regelverk i enlighet med
den anglosaxiska traditionen. EU har även i sin harmoniseringsprocess infört ett antal direktiv
som rör revisorers sätt att arbeta samt hur företag ska redovisa (EU-upplysningen). Ett direktiv
har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagar inom ett visst område (EU:s
webbportal, 2006). Den 29 juni 2006 genomförde EU en lagändring som påverkar revisorernas
arbete. Denna lagändring, kallad EU:s åttonde bolagsrättsdirektiv, syftar till att stärka och
samordna den lagstadgade revisionen i EU:s medlemsstater (ibid). Det åttonde bolagsdirektivet
kommer att påverka revisorernas arbete, då direktivet klargör de lagstadgade revisorernas
uppgifter och fastställer etiska principer för att garantera deras objektivitet och oberoende
(ibid).



En revisor utför revision. Enligt FAR Revision (2006, s 19) innebär revision ”att med en
professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning,
bokföring och förvaltning”. Den lagstadgade revisionen brukar delas in i olika
granskningsområden. Dessa områden är förvaltningsrevision, revision av bokföring,
koncernredovisning och årsredovisning (FAR Revision, 2006, s 79). Det personliga ansvaret en
revisor har samt revisionen i sig medför betydande risker (Johansson, Häckner & Wallerstedt,
2005, s 71). Detta innebär att revisorerna själva anser sig ha en utsatt position (ibid). Aggestam
(2005) menar att det nya åttonde direktivet tydligare klargör lagstadgade revisorers
skyldigheter, stärker kraven på deras oberoende och etik samt inför ett externt krav på
kvalitetssäkring. Damant (2002) anser att IASB:s regelverk leder till att de finansiella
rapporterna blir mer och mer obegripliga för den breda massan av intressenter och att detta är
ett problem då den EU har valt att tillämpa dessa regler. Han anser vidare att de nya reglerna
leder till ökade kostnader för företagen samt att revisorernas arbetsbelastning kan komma att
öka.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att belysa hur EU:s harmonisering av redovisningsregler påverkat
de svenska revisorers arbetsbelastning samt revisorernas arbete med granskningen av
balansräkningen.

1.3 Avgränsning
EU har bidragit med en mängd ny redovisningsregler och direktiv. Vi anser det inte möjligt för
oss att i denna uppsats ta upp samtliga. Vi har därför valt att inrikta oss på de direktiv som
direkt kan hänföras till revisorer samt de redovisningsregler som berör tillgångssidan på
balansräkningen. Även tillgångssidan innefattar en mängd regler. Vi har därför valt att inrikta
oss på de redovisningsregler som numera tillåter värdering till verkligt värde, framförallt IAS
38. 



2. METOD
I detta kapitel vill vi visa de metoder och synsätt och metoder vi valt att använda oss av. Vi
kommer även att motivera varför vi valt dessa. Vi kommer även att förklara hur vi gått till
väga i vår undersökning.

2.1 Litteraturstudie
Vi inledde vårt arbete med att genomföra en litteraturstudie på ämnesområdena revisor,
revision, EU, IAS/IFRS och redovisningsharmonisering, för att få en djupare kunskap inom
vårt valda ämne. Vi sökte även kompletterande information om relevanta redovisningsprinciper
som försiktighetsprincipen och värdering till verkligt värde. Litteratursökningen genomfördes i
LUCIA (Luleå universitetsbibliotek katalog). De sökord vi använde oss av var revisor,
revision, EU, IAS 38, IAS 39, IFRS 3, redovisningsharmonisering, anglosaxisk, kontinental,
försiktighetsprincipen, verkligt värde, anskaffningsvärde och agentteorin samt dess
motsvarigheter på engelska. Sökningar med olika kombinationer av sökorden genomfördes
också för att hitta så mycket relevant information som möjligt. Det material som vår
litteraturstudie genererade låg sedan till grund för vår problemdiskussion samt vårt syfte.

2.2 Val av respondenter
När man genomför en samhällsstudie kan man sällan samla in data från samtliga som ingår i
undersökningskategorin (Denscombe, 2002 s 18). Det man vanligen brukar göra är att hämta
in uppgifter från ett urval av hela kategorin och hoppas att de upptäckter som görs i
urvalsdelen överensstämmer med resten av populationen (ibid).  När man ska göra sitt urval
finns det huvudsakligen två typer av urvalstekniker, sannolikhetsurval och
icke-sannolikhetsurval (ibid). Sannolikhetsurvalet bygger på att de människor som ingår i
urvalet har valts ut, för att de sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt av människorna i hela
den population som ska studeras (ibid). Den population vi ville undersöka var svenska
auktoriserade och godkända revisorer. I Sverige finns idag ca 4000 auktoriserade revisorer.
Urvalet genomförde vi på Internet då vi aktivt sökte efter revisionsbyråer i städer runt om i
Sverige som Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå, Umeå, Örebro med flera. På
revisionsbyråernas hemsidor kunde vi hitta information och adresser till byråernas
auktoriserade och godkända revisorer, som sedan fördes till ett adressregister. Denna
adressökning pågick tills vi uppfyllt vårt förutbestämda antal av respondenter, 450 stycken. 

2.3 Forskningsmetod
Kvantitativ och kvalitativ hänvisar enligt Åsberg (2001) till egenskaper hos de fenomen vi
söker kunskap om. Dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar. Data kan vara kvalitativ (i
form av ord) eller kvantitativ (i form av siffror) (ibid).

Enligt Åsberg (2001) kan samma datainsamlande förfaringssätt, till exempel intervju eller
observation, användas inom flera metoder. Det som skiljer kan i så fall inte vara metod, i
betydelsen hur man samlar in data, utan snarare vad för slags kunskap man är ute efter (ibid).
Något förenklat kan man säga att beteckningen ”kvantitativt” och ”kvalitativt” syftar på hur
man väljer att bearbeta och analysera den information man har samlat in. Med kvantitativt
inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av statistiska bearbetnings-
och analysmetoder, medan kvalitativt inriktad forskning är sådan forskning som använder sig



av verbala analysmetoder (ibid). Enligt Holme och Solvang (1997, s 80) är kvantitativa
metoder bra om man vill ha en tvärsnittsinformation för existerande uppfattningar och
förhållningssätt. Vi har därför i denna uppsats valt att bedriva en kvantitativ forskningsmetod. 

2.4 Undersökningsmetod
Vid val av undersökningsmetod stod alternativen mellan fallstudie eller surveyundersökning. Vi
valde att använda oss surveyundersökning. Då vår studie syftar till att få en uppfattning om
revisorers åsikter, ansåg vi att en surveyundersökning var lämpligast samt att den lämpar sig
bäst vid användandet kvantitativa metoden. Ordet survey kommer från engelskan och betyder
enligt Denscombe (2000, s 12) i en innebörd ”göra en uttömmande och detaljerad granskning”
och i en annan innebörd ”skaffa fram data till en kartläggning”. Svenning (2000, s 75) menar
att ”en surveundersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning av intervju- eller
enkättyp, baserad på ett representativt urval”. Den största fördelen med en surveyundersökning
är att den ger en bred och omfattande täckning, den sker vid en bestämd tidpunkt samt är en
empirisk forskningsmetod (Denscombe, 2000, s 12). Holme och Solvang (1997, s 18) menar
att den kvantitativa metoden är upplagd så att den data man samlar in lämpar sig väl för att
göra statistiska generaliseringar, ur ett analytiskt perspektiv, vilket vi anser vara lämpligt för
vår studie.

Det finns flera typer av surveyundersökninger. Vi valde att genomföra en enkätundersökning.
Intervjuer hade varit ett annat alternativ, men då vi ville få en allmän uppfattning om vad
revisorer tyckte om arbetsbelastning och arbetet med granskning av balansräkningen ansåg vi
att en enkätundersökning lämpade sig bättre. Enligt Denscombe (2000, s 107) är
enkätundersökningar som mest produktiva:

När man riktar sig till ett stort antal respondenter på många olika platser
När det som efterfrågas är ganska okomplicerad information – relativt kortfattad och
okontroversiell
När det finns behov av standardiserade data från identiska frågor – utan krav på
personlig interaktion ansikte mot ansikte
När respondenterna kan förväntas vara i stånd att läsa och förstå frågorna – faktorer
som ålder och intellekt måste beaktas

I vår studie valde vi att rikta oss till ett stort antal respondenter runt om i landet samt att vi
efterfrågade relativt okomplicerad information. Då vi valt att bedriva en kvantitativ
forskningsmetod ansåg vi det även bra med standardiserade data.

2.4.1 Skapandet av enkäten
Enligt Denscombe (2000, s 209) kan kvantitativa data i en enkät delas upp i flera kategorier.
Exempel på dessa kategorier är data på nominalskalenivå och data på ordinalskalenivå.
Ordinalskaledata är data som kan rangordnas och jämföras med hjälp av uttryck som ”mer eller
mindre än” (ibid). Ett vanligt exempel på ordinalskaledata finner man i frågeformulär där
respondenten ombeds att svara på en femgradigskala (ibid). Nominalskaledata är data som inte
kan rangordnas. Det handlar oftast om summering av en speciell kategori, till exempel,
man/kvinna, ja/nej etc. I vår enkät använde vi oss både nominalskala och ordinalskala. Vi valde
att inleda enkäten med ett antal bakgrundsfrågor till exempel: antal arbetade år. Sedan arbetade
vi fram ett antal undersökningsfrågor utifrån vår teori. Anledningen till varför vi utformade vår
enkät på detta sätt var för att vi i vår analys skulle kunna dra kopplingar mellan våra



bakrundsfrågor och undersökningsfrågor. När vi utformade vår enkät valde vi även att lämna
utrymme för respondenterna att skriva egna kommentarer om det fann det nödvändigt att
förtydliga sina svar.

Svenning (2000, s 108) skriver att det är bra att testa enkäten, på till exempel kollegor, innan
den skickas ut till respondenterna. Vi lät vår handledare samt opponenter vid ett
seminarietillfälle titta och kommentera frågorna innan vi gjorde en slutlig redigering och
skickade ut enkäterna till respondenterna.

2.4.2 Enkätundersökningens genomförande
Vi valde att skicka ut vår enkät via e-post då vi på ett relativt enkelt sätt ville nå ut till så
många respondenter som möjligt till en rimlig kostnad. Denscombe (2000, s 14) säger att
besvarandet av enkäten kan bli mindre betungande om den skickas ut via e-post då det räcker
med ett knapptryck för att svara. Det finns även nackdelar med enkäter via post eller e-post.
Det är till exempel inte lämpligt att utföra omfattande intervjuer med hjälp av postenkäter då
folk kan bli avskräckta vid synen av en tjock enkät (Svenning, 2000, s 115). Vi valde att hålla
oss till nio frågor då vi ville försöka få en så hög svarsfrekvens som möjligt.

När man gör en enkätundersökning är det inte ovanligt att man måste skicka ut påminnelser för
att få en bra svarsfrekvens (Svenning, 2000, s 115). Vi valde att skicka ut en påminnelse. Vi
hade kanske fått en högre svarsfrekvens om vi skickat ut en eller två påminnelser till, men på
grund av vår fastställda tidsram höll vi oss till en påminnelse. I vårt register med e-postadresser
bockade vi systematiskt av de respondenter som svarat. Anledningen till att vi skapade ett
register var för att få en uppsikt över vilka som svarat första gången så att dessa respondenter
inte fick en påminnelse, utan att denna påminnelse bara skickades ut till de respondenter som
ännu inte svarat.

2.4.3 Behandling av svaren
Användandet av nominal- och ordinalskalefrågor gav oss rådata som bestod av ord. Enligt
Denscombe (2000, s 212) måste dessa rådata översättas till det enda format som lämpar sig för
kvantitativ analys nämligen siffror. Det medför att data måste kodas, kodning innebär att en
databit eller en grupp data tillskrivs ett nummer för att göra det möjligt att analysera dem på ett
kvantitativt sätt (ibid). Att överföra rådata till tabeller eller diagram är väsentligt för att göra
deskriptiva data begripliga (Denscombe 2000, s 214). Efter varje inkommet svar kodade vi den
mottagna rådatan till ett nummer mellan 1 och 5 och överförde sedan de kodade svaren till en
tabell. Enligt Denscombe är syftet med att framställa tabeller och diagram att förmedla
information på ett kort och kärnfullt sätt med hjälp av visuella effekter. För att framställa bra
tabeller eller diagram måste man presentera tillräckligt med information, hjälpa läsaren att tolka
tabellen eller diagrammet samt använda en tabell- eller diagramtyp som är lämplig för det
aktuella syftet (Denscombe 2000, s 215). Vi använde oss av dataprogrammet Statgraphics för
att skapa tabeller och diagram som sedan vi använde i vår analys.

2.4.4 Bortfallsanalys
Vår slutliga svarsfrekvens hamnade på 24 % (106 svarande av 450 skickade mejl). Anledningar
till att svarsfrekvensen hamnade på 24 % kan bland annat vara att det dagligen skickas ut
mängder med e-post till revisorer, där bland annat så kallad skräppost ingår. Detta kan göra att
revisorer därför väljer att inte öppna den enkät vi skickat ut i tron att det är någon form av
skräppost. En annan anledning kan vara att våren är den tyngsta perioden för revisorer, det vill



säga den period då de har mest att göra. Vissa revisorer kan även ha varit tjänstlediga eller
bortresta vilket gjort att de ej haft möjlighet att svara.



2.5 Metodkritik

2.5.1 Valididet
Validitet innebär enligt Thurén (2004, s 22) att man undersöker det man vill undersöka och
ingenting annat. Denscombe (2000, s 103) menar att begreppet handlar om huruvida data
reflekterar sanningen, täcker de avgörande frågorna samt om data reflekterar verkligheten. I
vår utformning av enkäten försökte vi ta med frågor som skulle uppfylla vårt syfte. I efterhand
fann vi dock att det var fler frågor som dök upp och som vi gärna velat ha med i enkäten. 
Denscombe (2000, s 103) anser att man kan öka en studies validitet genom att se saker ut olika
perspektiv. För att få ett bredare perspektiv så skapade vi i vår enkät olika bakgrundsfrågor. Vi
kunde med hjälp av dessa bakgrundsfrågor sedan se om respondenternas åsikter varierade
beroende av ex ”Antal arbetade år”. Enligt författaren är det för validitetens skull viktigt att
respondenterna valts ut på rimliga och tydligt redovisade grunder. Då vi endast valt godkända
och auktoriserade revisorer till respondenter av vår enkät, anser vi att vi uppfyllt detta krav.

I vår studie fick vi en svarsfrekvens på 24 procent, dvs 106 svarande respondenter av 450
skickade mejl. Vår svarsfrekvens anser vi inte vara tillräcklig för att göra generaliseringar om
vad alla revisorer i Sverige anser. Vi har därför i analysen diskuterat utifrån våra respondenters
åsikter, men påstår inte att det nödvändigtvis speglar den totala revisorsprofessionens åsikter.

2.5.2 Reliabilitet
Med reliabilitet menas tillförlitlighet i den meningen att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén,
2004 s 22). En undersökning med hög reliabilitet ska kunna göras om av andra personer och
generera samma resultat (ibid). Enligt författaren måste en enkätundersökning bygga på ett
representativt urval av respondenter så att inte tillfälligheter påverkat resultatet. Till vår
undersökning valdes respondenterna systematiskt från revisionsbyråers hemsidor. Vi
kontrollerade att vi valde respondenter från revisionsbyråer över hela Sverige och från ett stort
antal städer. För att underlätta en upprepning av studien har vi försökt ge en så tydlig bild som
möjligt över hur datainsamlingen gått till.

Vi informerade våra respondenter om att deras svar skulle behandlas anonymt, detta gjorde vi
med tron att det skulle höja svarsfrekvensen på undersökningen samt ge mer sanningsenliga
svar på våra frågor. Vi också har presenterat referenser löpande för att underlätta för läsare att
själva kontrollera källor och göra sina egna tolkningar. 



3. TEORI
Vi kommer i detta kapitel att inleda med att presentera bakgrunden till varför EU valt att
harmonisera redovisningsregler för att sedan gå vidare och förklara vad harmoniseringen
inneburit, i form av lagar och regler. Vi fortsätter sedan med revisorerna och deras yrkesroll
för att avsluta med viktiga principer som berör revisorerna i deras arbete.

3.1 Varför ett behov av harmonisering?
Grunden till varför EU såg ett behov av att skapa en harmonisering av redovisningsregler på
ett internationellt plan, beror på att det historiskt sätt funnits olika redovisningstraditioner. I de
industrialiserade länderna har redovisningens utveckling kännetecknats av två väsentligen olika
redovisningstraditioner, den kontinentala respektive den anglosaxiska traditionen (Smith, 2000
s 73). De länder som traditionellt setts som kontinentala är de västeuropeiska länderna med
undantag för Storbritannien, Irland och Holland, medan den anglosaxiska traditionen omfattar
de senare tre länderna samt USA och de brittiska samväldesländerna (ibid). Smith (2000, s 73)
nämner att grunden för skillnaderna mellan de två traditionerna ligger i olika civilrättsliga
traditioner. Den kontinentala civilrättsliga traditionen har sitt ursprung i romersk rätt och har
ett påtagligt legalistiskt synsätt, vilket innebär att reglarna baseras på nedskrivna lagar. Den
anglosaxiska traditionen har baserats på sedvanerätt som kompletterats med precedensfall i
domstolar och har endast i mycket liten utsträckning byggts på nedskrivna lagar (ibid). 

Artsberg (2005a, s 67) nämner att de två länder där det tidigast förekommer mer avancerat
redovisningsteoretiskt tänkande var Tyskland och USA. I USA bands
redovisningsutvecklingen upp omkring nationalekonomin medan företagsekonomin i Tyskland
redan från början utvecklades som ett avskilt ämnesområde inom särskilda fackskolor. I
Sverige influerades utbildningen helt av den tyska skolan och byggdes upp efter tysk förebild.
Detta ledde till att Sverige utvecklades till ett land där den kontinentala traditionen tillämpas
(ibid). Traditionerna har enligt Smith (2000, s 74) bidragit till en väsentlig skillnad i syn på vad
som menas med ”riktig” redovisning.

Enligt den kontinentala traditionen är en riktig redovisning en redovisning som stämmer med
lagen, medan en riktig redovisning enligt den anglosaxiska traditionen är en redovisning som är
”true and fair”, det vill säga, ger en rättvisande bild av verkligheten (ibid). Bonthrone (2002)
beskriver på ett liknande sätt de två huvudgruppernas olika inriktningar på sina
redovisningssystem. Inriktningarna har i stort baserats på de juridiska system som används i de
länder där de har utvecklats (ibid). Det anglosaxiska synsättet fokuserar på att ge en
rättvisande bild av företaget, “true and fair” och man kan vid redovisningen frångå lagar och
rekommendationer om detta ger en mer rättvisande bild (ibid). Bonthrone skriver vidare att
man i de flesta europeiska länder istället använder sig av det kontinentala synsättet, som
grundar sig på tydliga lagar och har påverkats mycket av de europeiska ländernas skatteregler
(ibid). Enligt Damant (2002) har IASB byggt upp sitt regelverk i enlighet med den
anglosaxiska traditionen. Detta innebär att EU:s harmonisering av lagar och införandet av
IAS/IFRS i EU:s medlemsländer har lett till att Europas redovisning har börjat närma sig det
anglosaxiska redovisningssystemet.



3.2 God redovisningssed
I Sverige tillämpas ”god redovisningssed”, ett begrepp som traditionellt refererar till hur
företagen redovisar (Artsberg 2005a, s 157). God redovisningssed i Årsredovisningslagen
(ÅRL) syftar på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och
kompletterande upplysningar i årsredovisningen (Skatteverket, 2007). I Bokföringslagen syftar
begreppet på regler kring löpande redovisning och arkivering (ibid). Enligt FAR Revision
(2006) är god redovisningssed snarare en norm att granska mot, än en norm för hur revisorn
själv ska göra. I ÅRL 2 kap 2 § kan man läsa att ”årsredovisningen skall upprättas på ett
överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed”.

För att hjälpa företagen med upprätthållandet av ”god redovisningssed” har FAR utarbetat en
vägledning angående tolkningen av begreppet. Där kan utläsas att ”god redovisningssed” är en
”rättslig standard som grundas på lag, praxis och rekommendationer”. Den som är
redovisningsskyldig måste alltså följa lagen och i lagen angivna redovisningsprinciper (FAR
Revision, 2006). I författningskommentaren till 2 kap 2 § ÅRL uttalade regeringen följande:

”God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna
redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild…
…hänvisningen till god redovisningssed kommer bl.a. att innebära en skyldighet för
företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens
regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att åsidosätta lagens
bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed.”

Sveriges inträde i EU krävde en anpassning av den svenska Årsredovisningslagen, vilket
resulterade i att en ny lag trädde i kraft den 1 januari 1996. Skatteverket (2007) berättar att
tillkomsten av den nya Årsredovisningslagen innebar att begreppet rättvisande bild infördes i
svensk redovisningslagstiftning. I ÅRL  2 kap 3 § anges att årsredovisningens delar utgör en
helhet som ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Vid införandet av den
nya ÅRL behölls även begreppet god redovisningssed trots att EG:s lagstiftning enbart har
begreppet ”rättvisande bild”.

3.3 Rättvisande bild
Enligt Artsberg (2005a, s 156) finns det ingen standardiserad definition på begreppet
”rättvisande bild” utan begreppets innebörd varierar i olika länder.  Begreppet stammar från
engelskans ”a true and fair view” (ibid). ”Rättvisande bild” anses i engelsk doktrin vara ett så
kallat ”overriding”-begrepp, det vill säga, om man anser att redovisningsnormerna i
tillämpningen på det enskilda fallet inte ger en rättvisande bild, skall man åsidosätta normerna
och istället redovisa på ett sätt som ger en mer rättvisande bild (op cit, s 156). I de
anglosaxiska länderna har aktieägare och investerare ansetts vara de största intressenterna av
finansiella rapporter (Damant, 2002). Detta anses vara en av anledningarna till de anglosaxiska
ländernas fokusering på att presentera en rättvisande bild av företaget (ibid).

I EG:s fjärde direktiv tillämpas true and fair view som ett ”overriding”-begrepp, men Sverige
har valt att inte tillåta att frångå lagen för att ge en mer rättvisande bild (Amat, Blake,
Gowthorpe & Pilkington, 1998). Författarna menade att konceptet ”override” upplevdes som
främmande i den svenska redovisningstraditionen. Som vi nämnde i under rubriken ”God
redovinsningssed” har regeringen uttalat sig om att man inte får frångå lagar för att ge en mer
rättvisande bild. I en studie gjord av Amat et al (1998) intervjuades bland annat två svenska



revisorer. Dessa revisorer menade att tvetydigheter i en applicering av en ”override”-regel
skulle kunna ge upphov till konflikter mellan klienter och revisorer. 

3.4 Harmonisering av EU:s lagstiftning
Jacob och Madu (2004) berättar att Europakommissionen har försökt harmonisera
medlemsstaternas redovisningssystem sedan början av 1970-talet. Denna harmonisering av
redovisningssystemet har skett med hjälp av nya lagar, direktiv och regleringar (ibid). De lagar
och regler som medlemsländerna antar kallas EG-rätten och gäller framför nationell lag. Det
innebär att en nationell lag som strider mot EG-rätten inte ska tillämpas (EU-upplysningen).
Genom sina direktiv har EU arbetat med att ta fram gemensamma regler för hur revisorer inom
Europa skall arbeta samt hur företag skall upprätta sin redovisning.

3.4.1 EG:s bolagsrättsliga direktiv
Ett direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagar inom ett visst
område. Harmoniseringen innebär att medlemsländernas lagar ska fås att likna varandra. Ett
direktiv föreskriver vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men lämnar åt
medlemsländerna att avgöra exakt hur. Ett direktiv ger därför varje medlemsland
handlingsutrymme. Om medlemslandet redan har de regler som föreskrivs i direktivet behöver
det inte göra någonting utan kan hänvisa till de befintliga reglerna (EU-upplysningen). Från
EG:s bildande och fram till idag har ett flertal direktiv arbetats fram och antagits. Av dessa
direktiv har vi sett att det är det fjärde, sjunde, åttonde och elfte direktivet som har haft störst
påverkan på den svenska lagstiftningen ur ett revisorsperspektiv.

Det fjärde, sjunde direktivet och elfte direktivet behandlarhandlar redovisningsfrågor och där
återfinns regler som behandlar revisionsplikt (FAR Revision, 2006). Jacob och Madu (2004)
menar att EG:s fjärde och sjundebolagsrättsliga direktiv har till uppgift att säkerställa att
potentiella investerare har tillräcklig och relevant finansiell information. Westermark (2005 s
39) berättar att man genom årsredovisningslagarna har införlivat EG:s fjärde och sjunde
bolagsrättsliga direktiv i den svenska lagstiftningen. Enligt Amat et al (1998) innebär det fjärde
direktivet att:

företag ska ge en true and fair view.
om företagens årsredovisning, genom att följa vissa lagar, inte tydligt resulterar i
bestämmelsen om en true and fair view, skall information om för att förtydliga lämnas i
slutet.
i undantagsfall skall företag kunna frångå vissa regler för att kunna ge en mer true and
fair view, det vill säga override.

Sverige har dock bara infört de första två punkterna (ibid).

Det åttonde direktivet, som brukar kallas revisorsdirektivet, utvidgades och moderniserades
under 2006. Det uppdaterade åttonde direktivet skall vara genomfört av samtliga
medlemsländer senast 2008 (Europaunionens verksamhetsområde).  FAR Revision (2006, s)
berättar att det åttonde direktivet handlar om vilka krav som ställs på en revisor eller en
revisionsbyrå som ska utföra lagstadgad revision. Direktivet formulerar även allmänna krav på
yrkesmässig omsorg och oberoende och föreskriver att medlämsländerna i EU ska
offentliggöra listor över behöriga revisorer (ibid). Av det nya åttonde direktivet följer att
internationella standarder ska tillämpas på all lagstadgad revision inom EU. Målet med det nya

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1636.aspx


åttonde direktivet är att stärka förtroendet för finansiella rapporter samt att skydda EU mot
den typ av redovisningsskandaler som förekommit de senaste åren (Europakommissionen). Det
nya direktivet introducerar striktare krav på extern kvalitetskontroll av
redovisningsprofessionen samt att direktivet stärker kraven på revisorers yrkesmässiga omsorg
och oberoende (Deloitte IASplus, 2007). Det nya direktivet kräver också att medlemsstaterna
skall säkerställa att godkända revisorer blir föremål för lämpliga juridiska påföljder om de inte
utför revisionen på ett korrekt sätt (Eur-Lex, 2007). Direktivet innebär också att alla
börsnoterade företag numer måste skapa en redovisningskommitté (ibid).

3.4.2 EU:s införande av IASB:s regelverk
I slutet av 1990-talet såg Europakommissionen att det förelåg ett problem för europeiska
storföretag då dessa sökte kapital på internationella marknader, framförallt på New
York-börsen, då de europeiska redovisningsreglerna inte ansågs tillräckliga i övriga världen.
De europeiska företag som sökte kapital på New York-börsen var tvungna att skapa dubbla
redovisningar, en enligt europeiska regler och en enligt amerikanska regler (EU Commission).

EU harmoniserade därför nyligen sin lagstiftning genom att anta internationella standarder som
fastställts av Internationell Accounting Standards Board (IASB). IASB är en oberoende och
privat finansierad organisation som är en normbildare inom redovisning. Beslutet att införa
dessa internationella standarder togs år 2000 och medförde att alla noterade företag inom
EU-området från 1 januari, 2005 skulle börja tillämpa IASB’s regelverk (Taylor, 2003).
EU-kommissionen beskriver detta beslut som ett vidare steg i sin internationella
harmoniseringsprocess och att syftet var att fastställa en samling redovisningsstandarder som
kan accepteras på samtliga kapitalmarknader världen över (ibid).

IASB:s regleverk innehåller standarderna Internationell Accounting Standards (IAS) och
Internationell Financial Reporting Standards (IFRS) (Westermark, 2005, s 45). Enligt
Westermark (2005, s 39) är IAS-förordningen, liksom de redovisningsstandarder som
EU-kommissionen antagit med stöd av förordningen direkt tillämplig för de företag som
omfattas av förordningen. Om en och samma fråga behandlas i en antagen IAS/IFRS-standard
och i tillämplig årsredovisningslag, har den antagna standarden företräde (ibid). I en artikel av
Artsberg (2005b) nämner författarinnan att Karl van Hulle, välkänd för revisorer, menar att
akademiker är alltför okritiska till IAS. Enligt Artsberg (2005b) menade Van Hulle att IASB
idag är alltför anglosaxiskt dominerat och att IASB måste bli mer internationellt. Damant
menar (2002) att IAS-förordningen leder till att de finansiella rapporterna blir mer och mer
obegripliga. Rolf Rundfelt ger i en artikel av Holmquist (Balans, 2004) sin förklaring till varför
reglerna blivit så svåra och teoretiska:

”Med början i amerikanska Financial Accounting Standards Board (FASB) på 70-talet och
numer även inom IASB, har man gått från ”lekmen och idealister” till heltidsanställda
redovisningsproffs. Dessa kanske inte alltid har grepp om vad intressenterna vill ha och
förmår förstå.”

Enligt Smith (2006, s 90 ff) är de största förändringarna efter införandet av IAS/IFRS att
värdering av materiella anläggningstillgångar (IAS 16) och immateriella tillgångar (IAS 38)
skall ske till verkligt värde. Även vissa typer av finansiella tillgångar och finansiella skulder
(IAS 39) ska värderas till verkligt värde (ibid). Redovisningen av immateriella tillgångar har
tidigare reglerats i Redovisningsrådets rekommendation RR 15 Immateriella tillgångar, men



regleras nu av IAS 38 Immateriella tillgångar. Och som nämnts ovan är den största skillnaden
mellan IAS 38 och RR 15 är att IAS 38 tillåter värdering till verkligt värde.

3.5 Revisorer
Revisorer, det vill säga personer som har till uppgift att granska förvaltning av anförtrodda
medel åt någon annan, har funnits sedan tid långt tillbaka (Artsberg, 2005a, s 106 ff). Först år
1899 organiserade sig revisorerna och bildade Svenska Revisorssamfundet (SRS) av
anledningen att man ville markera sin professionalitet gentemot lekmannarevisorer (ibid).  I
1910 års aktiebolagslag ställdes det krav på revision men inte på revisorernas yrkeskunskaper.
Det fanns dock uppställda krav som man skulle uppfylla för att få bli medlem i en
revisorsförening. Dessa krav var dels personliga, att man skulle vara respektabel och ärlig, dels
professionella krav, det vill säga, ett grundläggande krav på kunskap inom området (ibid).
1923 bildades Förenade Auktoriserade Revisorer (FAR) där auktorisation blev ett krav på
inträde (op cit, s 106 ff). 1930 bildade man en ny kategori av kvalificerade revisorer, nämligen
”godkända granskningsmän” (ibid). Redovisningsprofessionen bedöms vara mer inflytelserik i
de anglosaxiska länderna än i de kontinentala länderna som t ex Sverige (op cit, s 89). 

En av revisorernas huvuduppgifter är att kvalitetssäkra information och det ställer krav på att
revisorerna måste vara väldigt kompetenta (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s 14).
De krav man måste uppfylla för att få kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor har ökat med
åren och är i dagsläget utformade i enlighet med EU:s direktiv. Från och med år 2008 skall ett
nytt direktiv som rör krav på revisorers utbildning m.m. vara infört (Handels- och
industriministeriet, 2007). Detta medför ingen större förändring i godkännandet av revisorer,
dock en skärpning i kraven på registrering av revisorer och revisionsföretag (ibid). 

3.5.1 Etikregler för revisorer
Revisorer är många gånger extremt försiktiga. Anledningen är att en revisor inte får säga eller
göra något som kan skada det bolag som revideras och kan därför ställas till svars om något
sådant skulle hända (Johansson et al 2005, s 135). Författarna (2005, s 135) menar att i
situationer där revisorns bedömning och ställningstagande har stor betydelse för intressenterna,
är det den enskilde revisorns bedömning, erfarenhet och integritet som avgör, inte regelverk
och vägledningar. Efter ett antal redovisningsskandaler i världen (som till exempel Enron)
verkar omvärlden tappat en del förtroende för revisorsprofessionen (Jayalakshmy, Seetharaman
& Khong, 2005). EU har sett ett behov av att stärka förtroendet för finansiella rapporter och
revisorsprofessionen på grund av de redovisningsskandaler som har förekommit de senaste
åren och har därför uppdaterat det gamla åttonde direktivet, även kallat revisorsdirektivet
(Europakommissionen).

FAR har tidigare formulerat nio grundläggande etikregler för revisorer, där det första och det
viktigaste rör förhållandet gentemot omgivningen. Dessa etikregler är utformad i enlighet med
EU:s ”gamla” åttonde direktiv och lyder som följer:

1. Yrkesmässigt uppträdande
2. Oberoende
3. Oförenlig verksamhet
4. Yrkesutövning
5. Tystnadsplikt
6. Förhållande till kollegor



7. Publicitet och reklam
8. Arvodesdebitering
9. Vidareutbildning

Införandet av det nya åttonde direktivet har inte påverkat etikreglerna. Artsberg (2005a, s 114)
menar att bakgrunden till att FAR formulerat dessa etikregler är att revisionslagen, som är
utformad i enlighet med EG:s direktiv, hänvisar till god revisionssed (ej samma som god
redovisningssed) och att FAR ser det som sin uppgift att specificera vad detta innebär.  Enligt
FAR Revision (2006, s 24) är god revisionssed:

”…enkelt uttryckt det sätt på vilken en revision ska genomföras. Det handlar om kunskap,
erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda seden utvecklas både internationellt, inom
FAR och av Revisorsnämnden samt genom domstolarnas praxis. FAR har genom att
översätta och anpassa RS Revisionsstandard i Sverige angivit vad god revisionssed är.”

FAR Revision (2006, s 71) menar att det även är god revisionssed att under året löpande följa
vad som händer i företaget.  FAR anser att för att få en god bild av företaget tar revisorn del av
protokoll, budgetar, prognoser och periodbokslut för att sedan göra egna analyser av
utvecklingen (ibid). Caroline Aggestam skriver i en artikel i Balans år 2005 att EU redan utfört
en hel del arbete för att harmonisera revisorsyrket inom unionen. Harmoniseringen har hittills
åstadkommits bla genom införandet av rådets ”nya” åttonde direktiv (ibid). Det nya direktivet
har enligt författarinnan ett bredare tillämpningsområde då det klargör lagstadgade revisorers
skyldigheter, deras oberoende och etik samt inför ett krav på extern kvalitetssäkring.
Aggestam (2005) anser att det kommer ske ytterligare harmonisering av redovisningsyrket,
både internationellt och nationellt.

3.6 Revision – en del av revisorns arbete
Enligt FAR Revision (2006, s 19) innebär revision:

”…att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig
om årsredovisning bokföring och förvaltning.”

Målet med revisionen är att revisorn skall lämna en revisionsberättelse där han eller hon uttalar
sig med hög, men inte absolut säkerhet (FAR Revision, 2006, s 23). Revisionsberättelsen
fungerar enligt EU-kommissionen som ett hjälpmedel för revisorn att kommunicera med
aktieägare, borgenärer, anställda och allmänheten. I revisionsberättelsen uttalar revisorn sig om
styrelsen och VD:s förvaltning samt årsredovisningen och bokföringen. Revisionsberättelsen
tillsammans med årsredovisningen utgör beslutsunderlag för företags intressenter (FAR
Revision, 2006, s 26).

Planeringen av arbetet är en avgörande del. Varje revision måste därför planeras noga och
revisorn måste bestämma vilka områden som skall granskas (FAR Revision, 2006). Enligt
Jayalakshmy, Seetharaman och Tan Wei Khong (2005) utför en revisor ett antal professionella
bedömningar när han eller hon ska granska en årsredovisning. Dessa bedömningar ska resultera
i ett uttalande om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget (ibid).
Granskningen ska även ha den omfattning som följer av god revisionssed (Regler om revisor
och revision, 1999, s 121). Detta innebär att revisorns granskning får växlande omfattning och
innebörd beroende på bolagens förhållanden. Det leder också till att granskningen allt eftersom



kan anpassas till den utveckling som sker i praxis (ibid). I den övergripande revisionsplanen tar
man bland annat upp vad och hur mycket som ska granskas, när arbetet skall göras och hur
lång tid det beräknas ta (FAR Revision, 2006). Med hjälp av informationssamling tar man fram
de granskningsområden där det finns risker att väsentliga fel kan förekomma (ibid).  

3.6.1 Agentteori – revisorn som kontrollant
Agentteorin innebär i en något förenklad form, att en principal (den som vill ha information, till
exempel en ägare av ett företag) vill ha redovisningsrapporter från en agent (den som lämnar
information, till exempel VD) för att kunna kontrollera att hans eller hennes resurser används
på rätt sätt (Hayes, 1983). Enligt Artsberg (2005a, s 83 ff) utgår agentteorin ifrån att aktörerna
är rationella och nyttomaximerande. Här handlar det om konsekvenser som direkt kan drabba
agenten. Agenten förväntas därför att välja den redovisningsmetod som ger högst vinst,
förutsatt att hans egen ersättning på något sätt är kopplad till vinstnivån. Detta innebär att
principalen måste anlita någon som kan kontrollera informationen som agenten ger. Denna
kontrollant är vanligast en revisor (ibid). I FAR:s bok Regler om revisorer och revision (1999,
s 189) nämner man att det i samhället finns ett behov av en kår av oberoende revisorer. Dessa
revisorer ska ha förtroende hos alla som har intresse av god revision och intresse för sund
rådgivning och rapportering inom revisorernas yrkesområden (ibid). EU:s harmonisering med
hjälp av bland annat det nya åttonde direktivet är ett led i skapa denna kår av oberoende
revisorer samt att klargöra revisorns roll som kontrollant.

Som vi nämnde tidigare anser Damant (2002) att införandet av IASB:s regelverk (IAS/IFRS)
leder till att redovisningsrapporterna  blir mer och mer komplicerade. Enligt Halling (2004)
innebär de nya reglerna att en större mängd information måste samlas in och bearbetas av den
anledningen att revisorn ska granska och uttala sig om fler områden än tidigare. Revisorn ska
särskilt bedöma risken för att årsredovisningen kan ha påverkats av avsiktliga eller oavsiktliga
fel. Halling (2004) menar också att den nya redovisningsstandarden ställer mer detaljerade krav
på genomförandet av revisionen än tidigare bestämmelser, vilket ger mindre utrymme för
revisorn att välja granskningsmoment. Revisorns roll som kontrollant åt principalen kan då
antas bli mer komplicerad av den anledningen att det krävs en större arbetsinsats av revisorn
för att kontrollera att alla uppgifter agenten lämnat är korrekta.

3.7 Viktiga principer i revisorns arbete

3.7.1 Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen innebär att man värderar företagets tillgångar försiktigt och skulderna
högt istället för lågt (Thomasson et al, 2004, s 112). I försiktighetsprincipen tar man inte upp
vinster förrän de har realiserats samtidigt som man av försiktighetsskäl tar upp förluster redan
då de befaras (ibid). Förr användes försiktighetsprincipen till att bygga upp reserver för att
sedan lösa upp dessa under sämre perioder (Artsberg, 2005a, s 160 ff). På detta sätt fick man
jämnare resultat och man kallar det därför för konjunkturutjämningsprincipen. Den här typen
av försiktighetsprincipen förekom inte bara i Sverige, utan även länder som Tyskland,
Frankrike m fl använde sig av den och kan därför ses som en kontinental tolkning av
försiktighetsprincipen (ibid).

I de anglosaxiska länderna förekom inte den här typen av försiktighetsprincipen då man ansåg
att denna tolkning leder till en förvrängning av redovisningsinformation, det vill säga, en icke
rättvisande bild av företaget (Artsberg, 2005a, s 160 ff). I de anglosaxiska länderna vill man



tolka den som en rimlig försiktighet, det vill säga försiktighet i förhållande till normala
affärsrisker. Detta innebär att man ska ligga något under verkligt resultat med motiveringen att
man inte kan veta verkligt resultat förrän i efterhand (ibid). Denna skillnad i syn på
redovisningsprincip är en del av orsaken till varför man börjat med arbetet med
harmoniseringen av internationella redovisningsregler.

3.7.2 Värdering till anskaffningsvärde
Sverige har under lång tid haft anskaffningsvärde som dominerande värderingsprincip. I ÅRL
fjärde kapitlet 3§ definieras hur en anläggningstillgång ska tas upp i balansräkningen.  

”Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller
tillverkning (anskaffningsvärde), om inte annat följer av 4-6 §…”

Artsberg (2005a, s 194 ff) menar när man talar om anskaffningsvärde gör man ingen skillnad
mellan förvärvade tillgångar och egentillverkade tillgångar. Författarinnan menar att
anskaffningsvärde inte behöver vara en färdig tillgång, utan att det även kan vara de
omkostnader som behövs för att tillverka en egen tillgång. I Redovisningsrådets
rekommendation, RR 12, tar man upp vilka omkostnader som får räknas till
anskaffningsvärdet. EU-direktiven har tydliga regler för hur anskaffningsvärdet ska beräknas
och att dessa regler var lika tidigare svensk praxis (op cit, s 194 ff). Dessa var dock ej
specificerade i svensk lagstiftning, men blev det då den nya Årsredovisningslagen kom (ibid).

Att värdera med historiska anskaffningsvärden ger på lång sikt en stabil resultatutveckling och
det har en lugnande effekt på marknaden (Falkman, 2001, s 27). Det finns dock kritik mot
användning av historiska värden. Kritiker menar att användning av historiska värden kan ge en
missvisande bild av företaget, speciellt i tider då det förekommer kraftiga förändringar av
penningvärdet (Falkman, 2000, s 84 ff). Vidare finns det kritik mot att användning av
historiska anskaffningsvärden inte speglar företagets ekonomiska verklighet särskilt väl (ibid).

3.7.3 Värdering till verkligt värde
Införandet av de internationella reglerna har lett till att vissa tillgångar nu ska värderas till
verkligt värde. Verkligt värde, som används synonymt med marknadsvärde, definieras av
Thomasson et al (2004, s 263) som ”försäljningsvärde efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad”. Falkman (2001, s 96) säger att verkligt värde enligt lägsta värdets
princip, LVP, utgörs av nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet.

Enligt Falkman (2001, s 23) är den mest grundläggande och debatterade frågan inom
externredovisning vilket värde en tillgång har. Författaren menar att det är svårt att redovisa en
tillgångs verkliga värde om man ska vara någorlunda objektiv. Vidare menar Falkman (op cit)
att anskaffningsvärden förespråkas på grund av att de är objektiva och verifierbara och att de
även underlättar revisionsarbetet. Balansorienterad redovisning, som verkligt värde, kan påstås
vara mer inriktad på att ge en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska situation
(Falkman, 2001, s 27). Jansson och Nilsson (2004) skriver i en artikel i Balans om att
redovisningsprinciperna har utvecklats från att ha varit nästan helt knutna till anskaffningsvärde
till att baseras på verkliga värden, marknadsvärden. Författarna menar att redovisning baserad
mer på verkliga värden samt bedömningar och mindre på försiktighetsprincipen kommer att
leda till större fluktuationer i redovisat resultat och eget kapital. Utvecklingen innebär att
redovisningen kommer att kräva många fler ställningstaganden som är av den karaktären att
företagsledningar och styrelser mer aktivt behöver medverka (ibid).





4. EMPIRI
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat vi fick från vår enkätundersökning.

4.1 Våra respondenter
Vi skickade e-postenkäter till 450 respondenter och fick tillbaka 106 svar, vilket gjorde att vår
svarsfrekvens hamnade på 24 %.

Av de svarande respondenterna fann vi att 56 % var auktoriserade revisorer och de resterande
44 % var godkända revisorer. I nedanstående diagram presenterar vi hur många år revisorerna
arbetat inom sin nuvarande yrkestitel. Man kan tydligt se att bland de godkända revisorerna
hade majoriteten arbetat mellan 1-5 år och bland de auktoriserade revisorerna hade majoriteten
arbetat i 16 år eller mer (se figur 1). Av samtliga revisorer fann vi att närmare 60 %  hade
någon gång under sina yrkesår arbetat med IAS/IFRS-reglerna. I en jämförelse mellan
grupperna fann vi att en majoritet av de auktoriserade revisorerna hade arbetat med
IAS/IFRS-reglerna, medan en majoritet bland de godkända revisorerna inte arbetat med dessa
regler (se figur 2). 

4.2 Hur har det juridiska ansvaret påverkats?
I frågan om revisorerna ansåg sig ha en utsatt position i ett juridiskt perspektiv hade 95 % av
respondenterna svarat ja. Här hade även en respondent lagt till en kommentar där denne
menade att det ofta är revisorn som ställs till svars för felaktigheter som inte upptäcks, oavsett
om dessa är uppsåtliga eller inte. Det var dock spridda åsikter om IAS/IFRS hade bidragit till
ett ökat juridiskt ansvar. I figur 3 kan man se att majoriteten av de godkända revisorerna hade
svarat att det inte blivit någon förändring. Detta kan ha att göra med att många av dessa
revisorer inte arbetat med IAS/IFRS och därför kan uttala sig om det uppstått en förändring
eller inte. 
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Av de auktoriserade revisorerna fanns det en ganska jämn fördelning mellan att ansvaret hade
ökat och att det inte blivit någon förändring. När vi gjorde en jämförelse mellan om man
”arbetat med IAS/IFRS eller inte” mot åsikt, fann vi att majoriteten hade svarat att ansvaret att
ökat en aning. Ser man till de som inte arbetat med IAS/IFRS hade majoriteten svarat ingen
förändring. Alternativet viss minskning hade ingen av respondenterna valt och visas därför inte
i diagrammet. En respondent hade lagt till sin åsikt och menade att för bolag som använder sig
av IAS/IFRS har det juridiska ansvaret ökat. En annan respondent menade att införandet av
IAS/IFRS inte hade någon påverkan på omfattningen på revisorernas juridiska ansvar. Denne
respondent ansåg att oavsett ramverk så ansvarar revisorer för att deras revision och
uttalanden är korrekta och enlighet med de ramverk som används. Respondenten menade dock
att IAS/IFRS är relativt nytt och därför medför en större osäkerhet i tillämpningen initial, vilket
gör att risken för att det ska bli fel är större. 

Vi fann också en tydlig skillnad mellan ”antal arbetade år”-grupperna. I gruppen
godkända/auktoriserade revisorer som arbetat 16 år eller mer hade majoriteten svarat att
införandet av IAS/IFRS hade ökat det juridiska ansvaret.

4.3 Hur har arbetsbelastningen påverkats?
I frågan om arbetsbelastningen hade ökat efter införandet av de nya redovisningsreglerna hade
33 % av respondenterna svarat att arbetsbelastningen ökat en aning, 41 % svarade att den hade
ökat medan 26 % svarade att det inte blivit någon förändring. Ingen av respondenterna ansåg
att arbetsbelastningen hade minskat. En av våra respondenter menade att för de revisorer som
reviderar bolag fullt ut har arbetsbelastningen blivit mycket högre än tidigare. En annan
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respondent menade att det ”bara” blir ytterligare ett ramverk att lära sig tillämpa, men att de är
ganska vana med kontinuerlig förändring, internationalisering och nya regelverk. Denne
respondent sade också att de senaste åren har IFRS, RS och nya ABL, samt skatteområdet
förändras kontinuerligt, samt att redovisningsreglerna kommer att förändras för de mindre
aktiebolagen

4.4 Åsikter om IAS 38 och värdering till verkligt värde
Den nya redovisningsstandarden IAS 38 Immateriella tillgångar är en av de nya reglerna som
tillåter värdering till verkligt värde. Vi frågade våra respondenter om denna nya regel och
användandet av verkligt värde hade förenklat eller försvårat arbetet med granskningen av
balansräkningen. Deras svar är presenterade i figur 7. Man kan tydlig se att majoriteten anser
att IAS 38, och dess användande av verkligt värde, till viss grad har försvårat arbetet. Även i
denna fråga hade en del respondenter valt att skriva kommentarer, där en respondent var av
den åsikten att en immateriell tillgång alltid är svår att värdera. Respondenten menade därför
att värdera till anskaffningsvärdet då blir enklare, med kontroll att det är rimligt mot ett
bedömt verkligt värde samt att det kräver större arbetsinsats att ta upp en tillgång till verkligt
värde. En annan respondent hade svarat att det är få immateriella tillgångar som har en
fungerande marknad och att allt som inte har en fungerande marknad som prissätter de
immateriella tillgångarna medför ett moment av bedömningar om prognoser osv.

Vi fann det även intressant att
kontrollera om det fanns någon skillnad i uppfattning, om IAS 38 och värdering till verkligt
värde, mellan de godkända och de auktoriserade revisorerna. Som man kan ser i figur 8 fanns
det en tydlig skillnad, då de auktoriserade revisorerna i större utsträckning anser att den nya
IAS 38 regeln har försvårat arbetet med granskningen av balansräkningen. Detta kan bero på
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att det är en större del av de auktoriserade revisorerna som har arbetat med de nya
IAS/IFRS-reglerna och av erfarenhet kan säga att de har försvårat arbetet.

Respondenterna tillfrågades sedan om de ansåg att värderig till verkligt värde generellt ger en
mer rättvisande bild än värdering till anskaffningsvärde. Av samtliga revisorer fann vi att
närmare 65 % ansåg att värdering till verkligt värde ger en generellt mer rättvisande bild. Vi
kontrollerade även om ”antal arbetade år” eller ”yrkestitel” påverkade denna åsikt, och fann att
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Som det framgår i figur 9, var det
en relativt stor andel av respondenterna som valde svarsalternativet ”ingen åsikt”. Majoriteten
av de respondenter som svarat ”ingen åsikt” var revisorer som inte arbetat med de nya
IAS/IFRS-reglerna och därför inte använt sig av värdering till verkligt värde. Man kan även se
i figuren att samtliga respondenter inte svarat att verkligt värde gav en mer rättvisande bild, här
nedan följer ett citat från en av respondenterna som svarade nej på frågan:

”Nej, eftersom man genom tilläggsuppgifter i not kan ange verkligt värde. Värdering till
verkligt värde är dessutom ett frånsteg från försiktighetsprincipen.”

Det fanns även några respondenter som inte kunde svara ja eller nej. De ansåg att det var
beroende av vilken typ av tillgång eller skuld man skulle värdera.

”Beror lite på vilken typ att tillgång eller skuld det är som värderas till verkligt värde.
Förutsätter att det är tillgångar eller skulder, där verkliga värdet går att säkerställa till
100%. Annars riskerar värdering till verkligt att innehålla spår av politik från
företagsledningens sida, beroende på vilken bild de vill visa upp av företaget, vanligen
uppåt…”
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4.5 Är en harmonisering av redovisningsregler positivt eller negativt?
Som avslutning på vår enkät frågade vi respondenterna om de ansåg det positivt eller negativt
med en global harmonisering av redovisningsregler. Vi fann att en väldigt stor majoritet av de
svarande var positiva till en harmonisering. Våra funderingar kring detta kommer att behandlas
i analysen.
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER
Vi kommer i detta sammankoppla vår teori med vår empiri för att sedan analysera och dra
slutsatser.

5.1 Revisorns ansvar, i ett juridiskt perspektiv
En av revisorernas huvuduppgifter är att kvalitetssäkra information och det ställer krav på att
revisorerna måste vara väldigt kompetenta (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s 14).
EU har sett ett behov av att stärka förtroendet för revisorsprofessionen på grund av de
redovisningsskandaler som har förekommit de senaste åren och har därför uppdaterat det
gamla åttonde direktivet, även kallat revisorsdirektivet (Europakommissionen). Johansson et al
(2005, s 135) menar att i situationer där revisorns bedömning och ställningstagande har stor
betydelse för intressenterna, är det den enskilde revisorns bedömning, erfarenhet och integritet
som avgör, inte regelverk och vägledningar. Av det nya åttonde direktivet följer att
internationella standarder ska tillämpas på all lagstadgad revision inom EU. Direktivet stärker
också kraven på revisorers yrkesmässiga omsorg och oberoende samt att direktivet ska
säkerhetsställa att godkända och auktoriserade revisorer blir föremål för lämpliga juridiska
påföljder om de inte utför revisionen på ett korrekt sätt (Deloitte IASplus, 2007; Eur-Lex,
2007).

I vår studie fann vi att 95 % av respondenterna ansåg sig ha en utsatt position i ett juridiskt
perspektiv. Ca 60 % av respondenterna upplevde att det juridiska ansvaret hade ökat i någon
grad efter införandet av de nya IAS/IFRS-reglerna. Vi fann att det framförallt var de
auktoriserade revisorerna som ansåg att det juridiska ansvaret ökat. Orsaken till denna ökning
av ansvar är enligt en av respondenterna att IAS/IFRS är relativt nytt och därför medför en
större osäkerhet i tillämpningen initial. Detta medför att risken för att det ska bli fel är större.
En annan av våra respondenter hade svarat att anmälningsplikten vid misstanke om brott,
penningtvätt m.m. har stärkts och bidragit till ett ökat juridiskt ansvar. Anledningen till att det
främst var de auktoriserade revisorerna som ansåg att ansvaret ökat, anser vi kan förklaras med
att det i vår studie främst var de auktoriserade revisorerna som arbetade eller hade arbetet med
de nya IAS/IFRS-reglerna. Vi fann också att majoriteten av de godkända revisorerna hade
svarat att det inte blivit någon förändring. Detta kan ha att göra med att många av dessa
revisorer inte arbetat med IAS/IFRS och därför kan uttala sig om det uppstått en förändring
eller inte.

5.2 Hur arbetsbelastningen påverkats
I en artikel skriven 2002 ansåg Damant att revisorernas arbetsbelastning möjligen skulle öka
om EU valde att genomdriva sin lagändring. Jayalakshmy, Seetharaman & Khong (2005) samt
Brännström & Johansson (2004) ansåg att de nya reglerna skulle kunna bidra till längre
arbetstider för revisorer. I vår empiri fann vi att ca 70 % av samtliga respondenter till någon
grad ansåg att arbetsbelastningen ökat. En av anledningarna till den ökade arbetsbelastningen
kan man se i en artikel skriven av Halling (2004) där hon skriver att de nya reglerna innebär att
revisorn ska granska och uttala sig om fler områden än tidigare. Utökningen av
granskningsområden medför att en större mängd information än tidigare ska samlas in och
bearbetas.



De nya reglernas användning av ”verkligt värde” kan också ses som en anledning till den ökade
arbetsbelastningen bearbetas (ibid). Jansson och Nilsson (2004) menar att
redovisningsprinciperna har utvecklats från att ha varit nästan helt knutna till anskaffningsvärde
till att baseras på verkliga värden, marknadsvärden. Denna övergång till ”verkligt värde” kan
också ses som en anledning till den ökade arbetsbelastningen. Enligt Jansson och Nilsson
(2004) innebär övergången till ”verkligt värde” att redovisningen kommer att kräva många fler
ställningstaganden som är av den karaktären att företagsledningar och styrelser mer aktivt
behöver medverka (ibid). En av våra respondenter förklarade den ökande arbetsbelastningen så
här: ”Att verkligen ta upp tillgångar till det verkliga värdet kräver mer arbetsinsats.” En
annan respondent nämnde att värdering till verkligt värde ”medför ett moment av bedömningar
om prognoser osv”. Man kan alltså säga att arbetsbelastningen för de revisorer vi tillfrågat har
ökat. Vi kan dock inte hänföra ökningen till någon specifik lag, utan den beror på en
kombination av nya regler som harmoniseringen bidragit med. Exempel på detta är att det är
mer granskningsområden nu än tidigare och att man numer skall värdera vissa tillgångar till
verkligt värde.

5.3 Värdering till verkligt värde
Enligt Smith (2006) är de största förändringarna efter införandet av IASB:s regleverk
(IAS/IFRS) att värdering av materiella anläggningstillgångar (IAS 16) och immateriella
tillgångar (IAS 38) skall ske till verkligt värde. I vår studie bland revisorer fann vi att värdering
av immateriella tillgångar till verkligt värde hade försvårat arbetet med granskningen av
balansräkningen för majoriteten av respondenterna.  En av våra respondenter menade att
värdering av en immateriell tillgång alltid är svårt. Denne respondent skrev också att värdering
till anskaffningsvärde då blir enklare, med kontroll att det är rimligt mot ett bedömt verkligt
värde. Att verkligen ta upp tillgången till verkligt värde kräver mer insats. Vi fann att det var
de auktoriserade revisorerna som i större utsträckning ansåg att den nya IAS 38-regeln hade
försvårat arbetet med granskningen av balansräkningen. Detta kan bero på att det är en större
del av de auktoriserade revisorerna som har arbetat med de nya IAS/IFRS-reglerna och av
erfarenhet kan säga att de har försvårat arbetet.

Jansson och Nilsson (2004) menar att redovisning baserad mer på verkliga värden samt
bedömningar och mindre på försiktighetsprincipen kommer att leda till större fluktuationer i
redovisat resultat och eget kapital. Falkman (2001, s 23) menar att anskaffningsvärden
förespråkas på grund av att de är objektiva och verifierbara och att de även underlättar
revisionsarbetet. Värdering till verkligt värde är en subjektiv bedömning som enligt Falkman
(2001, s 27) kan påstås vara mer inriktad på att ge en mer rättvisande bild av företagets
ekonomiska situation. Av våra respondenter ansåg 64 % att verkligt värde generellt ger en mer
rättvisande bild. Det är dock viktigt att belysa endast 20 % svarade nej på frågeställningen och
de resterande 16 % svarade ”ingen åsikt”. En av respondenterna som svarat ”ingen åsikt”
ansåg att det berodde på vilken typ av tillgång man ska värdera. Denne menade att man måste
kunna säkerställa det verkliga värdet till 100 procent, annars riskerar värderingen att innehålla
spår av politik från företagsledningens sida.

Utifrån vår teori och empiri har vi funnit att verkligt värde bland annat bidragit till en ökad
arbetsbelastning för de revisorer vi tillfrågat. Vi har även funnit att majoriteten av våra
respondenter anser att värdering till verkligt värde generellt mer rättvisande bild. Skulle man då
kunna anta att verkligt värde ändå motiverar en ökad arbetsbelastning?



5.4 EU:s harmonisering
Enligt Damant (2002) har IASB byggt upp sitt regelverk i enlighet med den anglosaxiska
traditionen. EU:s harmonisering med hjälp av direktiv och införandet av IAS/IFRS i EU:s
medlemsländer har lett till att Europas redovisning har börjat närma sig det anglosaxiska
redovisningssystemet. Innan harmoniseringen blev europeiska företag som sökte kapital på
New York-börsen tvungna att skapa dubbla redovisningar, en enligt europeiska regler och en
enligt amerikanska regler (EU Commission). I de anglosaxiska länderna har aktieägare och
investerare ansetts vara de största intressenterna av finansiella rapporter (Damant, 2002). Detta
anses vara en av anledningarna till de anglosaxiska ländernas fokusering på att presentera en
rättvisande bild av företaget (ibid). 

I vår empiri fann vi att ca 70 % av samtliga respondenter till någon grad ansåg att
arbetsbelastningen ökat samt att ca 60 % upplevde att det juridiska ansvaret hade ökat efter
införandet av de nya IAS/IFRS-reglerna. Även IAS 38:s tillämpning av verkligt värde har
enligt vår studie försvårat revisorernas arbete. Men trots detta var en stor majoritet (88 %) av
respondenterna positiva till harmoniseringen av redovisningsregler. En majoritet av våra
undersökningsfrågor visade att EU:s harmonisering påverkat revisorerna negativt, men ändå
var en stor majoritet positiva. Frågan man kan ställa sig är varför? En anledning vi har kunnat
se är att revisorerna numer slipper upprätta dubbla bokföringar till de företag som söker kapital
på New York-börsen. En annan anledning kan vara att de med hjälp av ”verkligt värde” anser
sig kunna ge en mer rättvisande bild av företagen. Men oavsett om man anser att EU:s
harmonisering är positiv eller negativ håller vi med Aggestam (2005) när hon säger att
ytterligare harmonisering av redovisningsyrket kommer att ske, både internationellt och
nationellt.

5.5 Förslag till fortsatta studier
I vår uppsats har vi behandlat begreppet ”true and fair view” som i engelsk doktrin används
som ett så kallat ”ovveriding-begrepp”. Vi anser att det skulle vara intressant med en studie
där man behandlar frågeställningen ”är Sveriges nästa steg i harmoniseringsprocessen att
tillämpa ”overriding-begreppet?”. Ett annat förslag på forskning är att genomföra samma
studie som vi, men då använda sig av ett antal intervjuer istället för enkäter. Detta för att få en
djupare insikt i problemet.
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BILAGA

Hej!

Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet som läser tredje året på
ekonomprogrammet med inriktning redovisning. Just nu skriver vi vår kanditatuppsats där
syftet är att belysa hur EU:s harmonisering av redovisningsregler påverkat revisorernas
arbetssituation, samt värderingsproblematiken vid granskning av balansräkningen. 

För att uppfylla vårt syfte har vi valt att göra en surveyundersökning bland auktoriserade och
godkända revisorer i Sverige (frågorna finns längre ner i mejlet).

Vi hoppas att du vill hjälpa oss med detta och kan avvara några minuter till att svara på
nedanstående nio frågor. Ditt svar kommer att behandlas anonymt. För att fylla i enkäten tryck
på knappen ”svara”. Skriv sedan ett x mellan parenteserna vid det svarsalternativ som stämmer
bäst. När du fyllt i enkäten, tryck på knappen ”skicka” så får vi ert svar.

Vänliga hälsningar och tack på förhand!

/Hanna Karjalainen och Helen Öström

Nedan följer nio frågor. Varje fråga har flera svarsalternativ. Skriv ett x mellan parenteserna
vid det påstående som du anser passar bäst (ett x per fråga).

1. Är du en godkänd eller en auktoriserad revisor?
( ) Godkänd
( ) Auktoriserad

2. Hur många år har du varit verksam inom din nuvarande yrkestitel?
( ) 1-5 år    
( ) 6-10 år    
( ) 11-15 år    
( ) 16 år eller mer

3. Har du i ditt arbete med revision använt dig av IAS/IFRS-reglerna?
( ) Ja
( ) Nej

4. I din roll som revisor, anser du att du har en utsatt position, i ett juridiskt perspektiv?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Ingen åsikt



5. Känner du som revisor att du fått ett utökat/minskat juridiskt ansvar vid arbetet med
granskningen av balansräkningen efter införandet av IAS/IFRS?
( ) Utökat
( ) Viss utökning
( ) Ingen förändring
( ) Viss minskning
( ) Minskat

6. Som revisor, anser du att de nya redovisningsreglerna påverkat din arbetsbelastning?
( ) Arbetsbelastningen ökat
( ) Arbetsbelastningen ökat en aning
( ) Ingen förändring
( ) Arbetsbelastningen minskat en aning
( ) Arbetsbelastningen minskat

7. IAS 38 (Immateriella tillgångar) tillåter värdering till verkligt värde. Anser du att detta
förenklat/försvårat arbete med granskningen av balansräkningen?
( ) Förenklat
( ) Förenklat en aning
( ) Ingen förändring
( ) Försvårat en aning
( ) Försvårat

8. Anser du att värdering till verkligt värde generellt ger en mer rättvisande bild än värdering
till anskaffningsvärde?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Ingen åsikt

9. Anser du att det är positivt/negativt med en global harmonisering av redovisningsregler?
( ) Positiv
( ) Ganska positiv
( ) Neutral
( ) Ganska negativ
( ) Negativ

Tack för din medverkan!




