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SAMMANFATTNING 
 

Titel 
Förenklade redovisningsregler för små- och medelstora företag. En studie om hur 

redovisningsnormer som idéer kan spridas samt vilka institutionella faktorer som 

påverkar inställningen till införandet av internationella enhetliga 

redovisningsstandards för små- och medelstora företag i olika länder.  

Bakgrund 
Från och med den 1:a januari 2005 ska alla börsnoterade bolag inom EU tillämpa IFRS. I 

de flesta länder råder valfrihet för onoterade bolag att tillämpa IFRS eller nationella 

redovisningsstandards. Det har dock visat sig att SMEs främst väljer att tillämpa de 

nationella reglerna, då IFRS anses för omfattande och kostsamma att tillämpa. Mot denna 

bakgrund tog IASB initiativet till ett förslag om ett införande av internationella enhetliga 

redovisningsstandards för små- och medelstora företag. 

Syfte 
Denna uppsats avser att undersöka hur redovisningsstandards som idéer sprids, vilka 

bärarna av idéerna är samt hur idéerna blir starka och uppnår legitimitet. Vidare avses att 

utreda vilka institutionella faktorer som kan förklara inställningen till införandet av 

internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs i olika länder.  

Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta länder som tillhör den anglosaxiska och 

kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen samt ingår i EU eller EEA. 

Metod 
Syftet besvaras genom att analysera hur IASB gått tillväga avseende SME-projektet samt 

genom att tolka de yttranden som inkommit till IASB avseende diskussionsunderlaget 

”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities”.  

Resultat 
Redovisningsidéer sprids genom idébärare samt genom tolkningsprocessen där de även blir 

starka och vinner legitimitet. Vilken redovisningstradition ett land tillhör är avgörande för 

inställningen till IFRS för SMEs. Beskattningssystemet är av stor betydelse, profession och 

normgivande organ har också inverkan, medan kapitalmarknadsstrukturen i landet är av 

underordnad betydelse. 

Nyckelord 
Små- och medelstora företag, jämförande internationell redovisning, redovisningsstandards, 

IASB, Arne Fagerström 



 

ABSTRACT 
 

Title 
Simplified accounting standards for Small and Medium-sized Entities. A study of how 

accounting standards as ideas are spread, and what institutional factors affects the attitude 

towards the implementation of International Accounting Standards for Small and Medium-

sized Entities in different countries. 

Background 
All listed companies within the EU are obligated to apply IFRS in their accounting from 

January the 1st 2005. In most countries, companies are allowed to choose between applying 

the IFRS or their national regulations. It has shown that SMEs primarly choose to apply 

the national rules, since IFRS appears to be to complex and expensive. From this 

background IASB initiated a proposal regarding an implementation of international 

accountingstandards for small and medium-sized entities. 

Purpose 
This paper intends to examine how accounting standards as ideas are spread, who the 

carriers of the idea are and how the ideas become strong and gain legitimacy. Further, the 

intention is to examine what institutional factors, which can explain the attitude towards 

the implementation of international accounting standards for SMEs in different countries.  

Demarcation 
This study considers countries that belong to the anglosaxon or continentaleuropean 

accounting traditions and is a part of the EU or EEA. 

Realization 
The purpose is filled through analyzing IASBs line of action regarding the SME-project 

and through interpretation of the comments received by IASB, regarding the 

discussionpaper ”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized 

Entities”. 

Results 
Accountingideas are spread through bearers of the ideas and by the interpretationprocess, 

where they get strong and also gains legitimacy. What accountingtradition a country 

belongs to is crucial in the regards to the attitude towards IFRS for SMEs. Taxsystem is of 

great importance, profession and standardsetters as well, whereas the structure of the 

capitalmarket is less important.  

Keywords 
Small and Medium-sized Entities, comparative international accounting, accounting 

standards, IASB, Arne Fagerström 
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-KAPITEL 1- 

1 Inledning 
 

I uppsatsens första kapitel presenteras bakgrunden till undersökningen. Vidare förs en problemdiskussion 

som leder fram till uppsatsens syfte, för att sedan avslutas med avgränsningar och uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
 

”Standards and SMEs: Who, what, when and why?” 
    Källa: Iasplus 
 

Detta är namnet på en artikel som skrivits av Paul Pacter1 där han reflekterar över vilken 

nytta Small- and Medium-sized Entities (SMEs)2 har av International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Bakgrunden till denna fråga är att från och med den 1 januari 2005 ska 

alla börsnoterade bolag inom den Europeiska Unionen (EU) upprätta sin redovisning enligt 

IFRS.3 Dessa redovisningsregler har arbetats fram av International Accounting Standards 

Board (IASB), som är en oberoende, privatfinansierad organisation, vilken har som uppgift 

att utveckla högkvalitativa, förståeliga och jämförbara globala redovisningsstandards 

(IASB 1). Den ökade handeln världen över har lett till ett behov av jämförbara 

redovisningsregler länder emellan. Grundtanken med IFRS är att alla bolag ska kunna 

tillämpa dessa regler, såväl börsnoterade som onoterade, stora eller små. 

 

I de flesta länder råder valfrihet för de onoterade bolagen att välja mellan att tillämpa IFRS 

och nationella redovisningsstandards, det har dock framkommit att SMEs främst väljer att 

tillämpa de nationella reglerna, då IFRS anses för omfattande och kostsamma att tillämpa. 

Detta skulle kunna orsaka problem i och med att det bara i Europa skulle finnas drygt tjugo 

olika nationella redovisningsstandards, vilka kanske inte skulle vara förenliga med IASBs 

ramverk och inte heller uppfylla IASBs mål att tillgodose de externa användarna av 

finansiella rapporter. (IASB 1) Med detta som bakgrund tog IASB under år 2004 fram 

diskussionsunderlaget ”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized 

Entities” där intressenter inom redovisningsområdet världen över uppmanades att uttrycka 

                                                 
1 Högsta ansvarig för SME-projektet.  
2 Små och medelstora företag, vilka sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 
50 miljoner euro samt vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. (EUs definition enligt 
www.europa.eu) 
3 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002. 
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sina åsikter i följande frågor: Ska IASB utveckla speciella redovisningsstandards för SMEs? 

Vad bör målsättningen med redovisningsstandards för SMEs vara? Vilken typ av företag 

bör dessa vara avsedda för? Av respondenternas yttranden gick att utläsa att det föreligger 

ett behov av internationella enhetliga redovisningsstandards för små och medelstora 

företag, som är mer användarvänliga än de som tillämpas av börsnoterade bolag. (Iasplus). 

Respondenterna uttryckte önskemål om simplifierade igenkännande- och 

mätningsprinciper, vilket ledde till att IASB sände ut ett Staff-questionnaire4 till berörda 

parter av IFRS för SMEs. (IASB 4) I februari 2007 publicerades ett Exposure Draft5 och en 

färdig uppsättning med internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs beräknas 

kunna presenteras under andra halvåret 2008. (IASB 2) 

 

Det finns många olika redovisningstraditioner världen över. Kontinental respektive 

anglosaxisk redovisningstradition är två typiska exempel. (Nobes, 1998) Länder som tillhör 

kontinental redovisningstradition förespråkar borgenärsskydd och försiktighetsprincipen. I 

dessa länder är kopplingen mellan redovisning och beskattning stark, vilket innebär att 

skatteunderlaget beräknas med redovisningsinformationen som grund. Länder som tillhör 

denna redovisningstradition är exempelvis Sverige och Tyskland. Den anglosaxiska 

redovisningstraditionen kännetecknas av att redovisningsinformationen ska tillgodose 

kapitalmarknadens behov och kopplingen mellan redovisning och beskattning är svag, till 

skillnad från den kontinentala. Storbritannien och USA är typiska exempel på länder som 

tillhör den anglosaxiska redovisningstraditionen. (Nobes och Parker, 2004) Dessa skillnader 

i redovisningstraditioner kan komma att utgöra hinder vid harmonisering av internationella 

redovisningsstandards för SMEs. (Creyland och Sandström, 2005) Skillnader i synen på 

redovisning länder emellan kan bero på olika institutionella och kulturella faktorer. 

Rättssystem, kapitalmarknadsstruktur, beskattningssystem, utbildningsnivå samt graden av 

ekonomisk utveckling är exempel på institutionella faktorer (Nobes, 1998). Kulturella 

faktorer kan sägas ingå i de institutionella, då dessa i egenskap av sociala värderingar kan 

sägas ligga till grund för institutionens uppkomst. Gray (1988) beskriver de kulturella 

faktorerna i termer av professionalism, statutory control, flexibility, uniformity, optimism, transparency 

och secrecy. 

                                                 
4 Frågeformulär som riktar sig till respondenterna av ”Preliminary Views on Accounting Standards för Small 
and Medium-sized Entities”, medlemmar av IASBs arbetsgrupp för SMEs samt IASBs rådgivande kommitté 
för redovisningsstandards. 
5 Ett förslag på enhetliga redovisningsstandards. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

I de flesta länder har företagen en lagstadgad skyldighet att upprätta finansiella rapporter i 

enlighet med nationellt erkända redovisningsprinciper (Iasplus). EU-förordningen ger 

medlemsstaterna frihet att tillämpa IFRS för onoterade bolag. Sverige utgör ett exempel på 

ett land som har gett onoterade bolag möjlighet att tillämpa IFRS i koncernredovisningen, 

men inte fullt ut i årsredovisningen, vilket beror på kopplingen mellan redovisning och 

beskattning som präglar den svenska redovisningen. (Smith, 2006) Det har dock visat sig 

att SMEs fortsätter att tillämpa nationella redovisningsstandards istället för IFRS, eftersom 

de inte uppfattas som tillräckligt användarvänliga. Inom länderna försöker de 

organisationer som utvecklar redovisningsstandards att anpassa dessa efter IFRS. Risken är 

då att det kommer att bli många olika redovisningssystem, eftersom länderna utformar dem 

på olika sätt. Detta skulle medföra att dessa olika system inte är förenliga med IASBs 

ramverk samt att jämförbarheten försämras länderna emellan. Genom att upprätta 

internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs förbättras jämförbarheten 

samtidigt som förenligheten med IASBs ramverk säkerställs. Vidare skulle externa 

intressenter i olika länder ha stor nytta av ett enhetligt system, då de skulle ha lättare att 

tolka och tillgodogöra sig den finansiella informationen. (Iasplus) 

 

Att få alla länder att anpassa sig efter internationella enhetliga redovisningsstandards kan 

möta hinder, då den generella inställningen till ett sådant system i ett land, kan bero på 

institutionella skillnader. Hur olika länder är beskaffade med avseende på 

beskattningssystem, nivå på ekonomisk utveckling, rättssystem, politiskt klimat och 

redovisningsyrkets utbildningsnivå och status utgör några orsaker till skillnader i 

redovisningen länder emellan. (Deegan, 2003). Kulturella skillnader är enligt Nobes och 

Parker (2004) svåra att kvantifiera, vilket gör det lättare att hitta direkta samband mellan 

redovisningstradition, rättssystem och finansiella system. Skillnader i redovisningen beror 

också på vilken intressentgrupp som i sammanhanget har starkast ställning. I Tyskland har 

borgenärer en stark ställning och i Storbritannien har investerare ett stort inflytande 

(Nobes, 1998). Vidare förklaras skillnader i redovisningen länder emellan bero på huruvida 

kopplingen mellan redovisning och beskattning är stark eller svag (Hoogendoorn, 1996; 

Lamb, Nobes och Roberts, 1998). En tankegång efter detta resonemang ger att det kan 

vara institutionella skillnader länder emellan som ger att organisationer tar emot en idé på 

ett visst sätt. I detta sammanhang rör denna idé införandet av IFRS för SMEs. Ur detta 
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resonemang har tanken om hur idéer kan spridas uppkommit, närmare bestämt hur 

redovisningsstandards som idéer sprids. Denna process innebär att idéer färdas via något 

eller någon, vilket då blir en fråga i relation till idéspridning. Ytterligare en intressant fråga 

att undersöka och som kan kopplas till idéspridning, är hur en idé kan bli stark och erhålla 

legitimitet, då en idé förmodligen inte sprids vidare om den uppfattas som undermålig.  

 

Utifrån denna bakgrund har följande frågeställningar framställts: 

 

• ”Hur kan idéer om redovisning spridas?” 

• ”Vilka institutionella faktorer påverkar hur olika länder och dess organisationer ställer 

sig till ett införande av internationella enhetliga redovisningsstandards?” 

1.3 Syfte 
 

Denna uppsats avser att undersöka hur redovisningsstandards som idéer sprids, vilka 

bärarna av idéerna är samt hur idéerna blir starka och uppnår legitimitet. Vidare avses att 

utreda vilka institutionella faktorer som kan förklara inställningen till införandet av 

internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs i olika länder.  

1.4 Avgränsningar 
 

Projektet med att utveckla IFRS för SMEs grundar sig på EU-förordningen om att alla 

börsnoterade bolag inom EU ska följa IFRS. Därmed görs en avgränsning i ett första skede 

till att omfatta länder som ingår i den Europeiska Unionen. Norge är inte medlem i EU, 

men ingår i European Economic Area (EEA)6, och har därmed förbundit sig att anta det 

fjärde och sjunde EU-direktivet med vissa undantag. Detta gör att de kan ses som en del av 

EU i denna kontext. Det finns många redovisningstraditioner världen över, varav den 

kontinentaleuropeiska och den anglosaxiska utgör två traditioner som tillämpas i Europa. 

En ytterligare avgränsning för denna undersökning görs därmed till länder som inordnar sig 

under anglosaxisk och kontinentaleuropeisk redovisningstradition.  

 

                                                 
6 En överenskommelse mellan European Free Trade Association, (EFTA) och EU, vilket bland annat innebär 
att en gemensam konkurrenspolitik tillämpas samt att länderna samarbetar i frågor som rör socialpolitik, 
konsumentskydd och miljö. (NE 1) 
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Denna undersökning baseras främst på de yttranden som inkommit till IASB avseende 

diskussionsunderlaget ”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized 

Entities”. En avgränsning har gjorts till frågorna 1 a-c och fråga 9 som är mer generellt 

hållna och därmed relevanta för frågeställningarna som har satts upp för denna 

undersökning. Frågeställningen i ”Staff Questionnarie” är av specifik redovisningsteknisk art, 

men då de flesta respondenter valt att kommentera projektet i allmänhet, har en 

avgränsning gjorts till att omfatta dessa generella åsikter som speglar respondenternas 

åsikter och därmed anses relevanta för undersökningen. 

 

Tidigare forskning visar att institutionella faktorer kan förklara redovisningens utformning i 

olika länder. En avgränsning har därmed gjorts till ett antal faktorer som ansetts relevanta 

för undersökningen. Dessa utgörs av redovisningstradition, kapitalmarknadsstruktur, 

beskattningssystem, profession och normgivande organ. Då denna undersökning avser att 

utreda vilka institutionella faktorer som påverkar införandet av IFRS för SMEs, sträcker 

den sig i tiden från SME-projektets början år 2003 till dags dato, det vill säga juni 2007.  
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1.5 Disposition 
 

Uppsatsen börjar med att i det inledande kapitlet redogöra för 

bakgrunden till denna uppsats, vilken tar sin utgångspunkt i 

IASBs föreslagna redovisningsstandards för SMEs, för att vidare 

diskutera behovet av jämförbara redovisningsstandards i ett 

globalt perspektiv. Problemdiskussionen inleds med att påpeka 

att ett införande av enhetliga internationella 

redovisningsstandards kan möta hinder på grund av institutionella 

skillnader länder emellan. Avsnittet avslutas med att ta upp de 

frågor undersökningen rör, varpå uppsatsens syfte och 

avgränsning följer.  

5 Analys 

3 Referensram 
och teori 

6 Slutsatser 

iri mp4 E

2 Metod 

1 Inledning 

 

Kapitel två beskriver vetenskapligt synsätt, ansats och vilken metod som använts. 

Vidare beskrivs hur undersökningen är utformad, för att sedan redogöra för hur 

urvalet gjorts. Därefter förklaras begreppet a priori och i slutet av kapitel två 

diskuteras reliabilitet, validitet och källor. Det tredje kapitlet ger den teoretiska ramen 

till uppsatsen, i vilket de teorier som varit relevanta för vår undersökning presenteras. 

Teorikapitlet inleds med en presentation av struktur och valda teorier. A priori-

modellen presenteras sist i kapitlet.  

 

Det fjärde kapitlet innehåller till att börja med en beskrivning av SME-projektet. I 

följande avsnitt presenteras valda undersökningsländer och en beskrivning av dem 

med avseende på institutionella faktorer. Vidare görs en presentation av 

respondenterna som följs av deras yttranden. Slutligen görs en sammanfattning av den 

empiri som samlats in och som ska ställas mot den teoretiska modell som ställts upp i 

slutet av teorikapitlet.  

 

Analyskapitlet, vilket är det femte, kopplar samman empiri och teori. De valda 

teorierna ska här förklara och knytas ihop med den empiriska verklighet som beskrivs 

i det fjärde kapitlet. Kapitlet är strukturerat efter uppsatsens frågeställningar och 

skeendet i a priori-modellen. Det sista och sjätte kapitlet besvarar syftet genom de 

uppställda frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en diskussion om de slutsatser 

som framkommit, samt förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 
 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för vetenskapligt synsätt, för att sedan beskriva vald ansats och 

undersökningens design. Vidare diskuteras reliabilitet samt validitet för att sedan avsluta med källkritik.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Inom vetenskapsteorin finns en mängd vetenskapsteoretiska traditioner. Patel och 

Davidson (1994) beskriver positivism och hermeneutik, vilka är två av dessa. Positivismen 

formulerar en verifierbarhetsprincip, vilken innebär att teoretiska uttalanden ska kunna 

översättas till verifierbara observationer. Positivisterna anser att vetenskaperna i grunden 

ska byggas upp på samma sätt. Kvantitativa, statistiska rådatamodeller för analys kopplas 

ofta till positivismen. Synsättet där forskaren alltid ska vara objektiv då denne undersöker 

ett forskningsobjekt härleds från positivismen. Denna vetenskapstradition har enligt 

Mårtenson och Nilstun (1988) ett antal grundläggande drag: Vetenskapen studerar den 

verklighet som kan observeras, det som inte kan verifieras är meningslöst 

(verifierbarhetsprincipen), teorin bekräftas induktivt genom att uppställda förutsägelser slår 

in samt att vetenskapen växer additivt.  

 

Hermeneutik sägs vara positivismens motsats och kännetecknas av uppfattningen att det 

går att tolka mänskliga handlingar på samma sätt som språkliga uttalanden. 

Forskningsobjektet studeras utifrån forskarens egen förförståelse och forskarens 

subjektivitet anses vara en tillgång. I motsats till positivismen, som studerar 

forskningsobjekten bit för bit, strävar hermeneutiken efter att förstå helheten i 

problemställningen. Tolkningslära är en annan benämning för hermeneutiken, vilket syftar 

på att forskarens uppgift är att ta reda på hur människor utformar sin verklighet. (Jacobsen, 

2002) Hermeneutiken får ofta stå för kvalitativa metoder där forskaren är mer subjektiv 

och engagerad och växlar mellan del och helhet, objekt och subjekt för att förstå dessa. 

Denna process kallas för den hermeneutiska spiralen. Några av hermeneutikens 

grundläggande drag utgörs av att vetenskapens syfte är att förstå det mänskliga varandet 

samt att forskningsobjektet studeras utifrån mänskliga upplevelser som förmedlas genom 

språk och livsyttringar. Vidare ses forskaren stå i en inre relation med forskningsobjektet, 

vilket denne eftersträvar att tolka och förstå. (Patel och Davidson, 1994)  
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Då denna uppsats avser att undersöka vilka faktorer som påverkar inställningen till ett 

införande av internationella enhetliga redovisningsstandards och hur redovisningsidéer 

sprids, kan detta sägas handla om mänskliga livsyttringar. Att utveckla och skriva 

redovisningsstandards är något som människor företar sig, således lämpar det sig att i 

denna uppsats anlägga det hermeneutiska/tolkande synsättet. Dessutom skrivs denna 

uppsats med en grundläggande kunskap och förståelse för redovisning i allmänhet, vilket 

pekar på den förförståelse forskaren har i detta vetenskapliga synsätt. Ytterligare en 

omständighet som talar för det tolkande synsättet är att både delar och helhet kommer att 

behandlas. Det vill säga individuella enkätsvar, institutionella och kulturella skillnader 

länder emellan. De institutionella skillnaderna innehåller faktorer som till exempel den 

tidigare beskrivna kopplingen mellan redovisning och beskattning, vilken gäller för 

Tyskland och Sverige. Dessa nu nämnda skäl ger att det tolkande angreppssättet är för 

handen i denna uppsats. 

2.1.1 Induktion och deduktion 
 

Holme och Solvang (1997) talar om deduktiv och induktiv metod som två vetenskapliga 

angreppssätt att ta sig an samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt. De förklarar deduktiv 

metod som bevisandets väg och den induktiva metoden som upptäcktens väg. Jacobsen 

(2002) beskriver induktiv och deduktiv ansats som två olika strategier som används för att 

förstå verkligheten. I den induktiva metoden tar forskaren sitt avstamp i empirin för att 

samla in information i verkligheten och sedan utveckla teorier utifrån den. Fördelen med 

denna ansats är att forskaren, i motsats till den deduktiva metoden, inte har några 

förväntningar om informationen som samlas in. Detta gör att forskaren får en mer korrekt 

bild av verkligheten. Den deduktiva metoden går från teori till empiri, det vill säga att 

forskaren först skaffar sig förväntningar om hur världen ser ut, för att sedan samla in 

empiri och undersöka om förväntningarna överensstämmer med verkligheten. Dessa 

förväntningar består av tidigare teorier och erfarenheter. Denna ansats kan dock leda till att 

forskaren enbart letar efter information som uppfyller de förväntningar som han har vid 

undersökningens början vilket kan leda till att forskaren går miste om viktig information. 

(Jacobsen, 2002) 

 

Bryman och Bell (2005) beskriver deduktion som ett synsätt på relationen mellan teori och 

forskningspraxis där forskningen genomförs genom att utgå från hypoteser och idéer som 

förklaras med ursprung i teorier. Det vill säga att utifrån den kunskap och teorier som finns 
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inom ett visst område, deducerar eller förklarar forskaren en eller flera hypoteser som ska 

göras till föremål för en empirisk undersökning. Detta kallar Bryman och Bell för den 

deduktiva processen. Se figur 2.1. 

 

Forskaren tar sitt avstamp i teorin, för att sedan 

utveckla hypoteser som i sin tur bestämmer hur 

insamlingen av data kommer att gå till. Utifrån det 

uppnådda resultatet bekräftas eller förkastas 

hypoteserna. Det sista steget i processen innebär 

att riktningen går åt motsatt håll, en induktion, då 

forskaren beskriver effekterna av resultatet, som 

erhölls för den bakomliggande teorin.  
 

Figur 2:1 Den deduktiva processen, (Bryman och Bell, 2005) 
 

Denna undersökning har inte en renodlad deduktiv eller induktiv ansats. Då denna uppsats 

avser att undersöka hur idéer sprids samt vilka faktorer som påverkar inställningen till 

införandet av IFRS för SMEs i olika länder, kommer en deduktiv ansats främst att 

tillämpas. Utgångspunkten tas i teorier för att sedan utforma en a-priorimodell (se avsnitt 

2.3.4) i form av ett antal frågeställningar för att utifrån modellen sedan prövas. Utifrån en 

viss förförståelse i ämnet kommer en tolkning av de svar som inkommit till IASB att 

utföras för att komma till en djupare insikt av hur redovisningsidéer sprids samt vilka 

faktorer som påverkar inställningen till IFRS för SMEs i olika länder. Detta 

tillvägagångssätt stämmer väl överens med den kvalitativa metod och den tolkande ansats 

som ligger till grund för denna uppsats.  

2.2 Vetenskaplig ansats 
 

Holme och Solvang (1997) menar att det inte finns någon absolut åtskillnad mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod. Det kan vara av nytta att kombinera de två metoderna i en 

undersökning. Båda tillvägagångssätten syftar till att ge en bättre uppfattning om det 

samhälle vi lever i och hur människor, grupper och institutioner interagerar med varandra. 

Den skillnad som dock finns mellan de två metoderna, består i att den kvantitativa 

metoden omvandlar informationen till siffror och mängder, medan det är forskarens 

tolkning av informationen som är representativ för den kvalitativa metoden.  
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Då utgångspunkten med den kvantitativa metoden är att den sociala verkligheten kan mätas 

genom att ta fram information i siffror, kan sedan verkligheten överföras till statistik. Den 

mest fundamentala kvantitativa mätmetoden är ett frågeformulär med angivna 

svarsalternativ. Kritik mot den kvantitativa metoden består främst i att då det är forskaren 

som fastställer frågor och svarsalternativ, mäter inte metoden annat än forskarens 

uppfattning om det undersökta. Vidare kritiseras metoden för att inte vara tillräckligt 

flexibel utav anhängare av den kvalitativa metoden, som anser att för att få en förståelse för 

sociala företeelser, krävs kunskap om hur människor tolkar den sociala verkligheten. Detta 

kan endast gå att få fram genom att observera vad människor gör och framför allt vad de 

uttrycker med egna ord. Kvalitativa metoder är flexibla och forskaren kan med lätthet 

anpassa informationsinsamlingen till forskningsobjektets verklighet. (Jacobsen, 2002) 

 

Avsikten med denna uppsats är bland annat att undersöka vilka faktorer som påverkar 

inställningen till införandet av IFRS för SMEs i olika länder. Detta överensstämmer dock 

med syftet avseende kvalitativa studier vilket är att få en ökad förståelse för vissa faktorer. 

Det empiriska materialet utgörs av yttranden som inkommit till IASB som svar på de två 

frågeformulären ”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities” 

och ”Staff Questionnaire”. Dessa frågeformulär är utformade för att respondenterna ska ge 

uttryck för sina åsikter avseende införandet av IFRS för SMEs. Eftersom det är 

respondenternas egna åsikter som efterfrågas, erhålls mer uttömmande svar än vad som 

kan uppnås med hjälp av den kvantitativa metod som bygger på förutbestämda 

svarsalternativ. Det går med andra ord inte att kvantifiera de yttranden som inkommit till 

IASB, utan en tolkning av dem kommer att göras. 

 

Ett kännetecken för en kvalitativ studie är närheten till undersökningsenheten och främst 

avses då fysisk närhet. Detta kommer inte att uppnås i och med denna undersökning, då 

resultatet av respondenternas svar härleds från de yttranden som publicerats på IASBs 

hemsida och alltså inte från eget utförda intervjuer. (Jacobsen, 2002) 
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2.3 Undersökningens design 

2.3.1 Datainsamling 
 

Det finns två huvudtyper av tillvägagångssätt för att samla in data, dessa är att använda 

primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av bland annat observationer och intervjuer, 

det vill säga data som forskaren har samlat in för första gången. Sekundärdata baseras på 

data som har samlats in av andra för ett annat syfte, detta kan även betecknas för 

källgranskning. (Jacobsen, 2002)  

 

Individuella, öppna intervjuer är den brukligaste metoden för en kvalitativ undersökning. 

Den är bäst lämpad för intervjusituationer när ett fåtal enheter undersöks, när den enskilde 

individens åsikter är viktiga eller när individens tolkning eller åsikt angående en specifik 

företeelse är av intresse. Dock behöver det inte vara så att intervjuer är den enda metoden 

för kvalitativa undersökningar. Dokumentundersökningar är en annan form av kvalitativ 

metod där sekundärdata används i datainsamlingen. Denna metod är användbar när det är 

omöjligt att samla in primärdata, när kunskap om andra forskares tolkningar är önskvärt 

samt när intentionen är att ta reda på vad andra forskare faktiskt har sagt och gjort. (ibid.) 

 

I denna undersökning kommer data att användas som har samlats in av IASB i form av de 

yttranden som publicerats på deras hemsida. Därmed kommer det att utgöra sekundärdata 

då det är någon annan som har samlat in denna information. Dock är det den primära 

källan, originalutförandet av yttranden till IASB som kommer att användas. Vidare får 

uppsatsen karaktären av en dokumentundersökning då det är offentliga dokument som 

kommer att användas för tolkning. (ibid.) 

 

IASBs tillvägagångssätt vid insamlingen av data består av en öppen inbjudan till att 

kommentera diskussionsunderlaget ”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and 

Medium-sized Entities” som publicerats på deras hemsida. Respondenterna har fått tre 

månader på sig att lämna sina yttranden. De som besöker IASBs hemsida och tar sig tiden 

att svara på frågorna får antas vara individer som berörs av dessa frågor och har ett intresse 

av dem. Vid insamlandet av böcker och vetenskapliga artiklar till den teoretiska 

referensramen har en litteratursökning gjorts i Linköpings universitets databaser. Vid 

litteratursökningen har sökord som bland annat accounting, harmonization, comparative 

accounting, IFRS, Small and Medium-sized Entities, SME och IASB använts.  
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2.3.2 Sekundäranalys 
 

Enligt Bryman och Bell (2005) innebär sekundäranalys en bearbetning av material som inte 

har samlats in av forskaren själv utan av andra forskare eller av olika institutioner och 

organisationer som en del av deras ordinarie verksamhet. En fördel med sekundäranalys är 

att det är såväl tidsbesparande som ekonomiskt att slippa samla in ny information. Det ger 

forskaren möjlighet att få tillgång till kvalitativt sett bra data för en obetydlig kostnad 

jämfört med om studien genomfördes på egen hand. Tolkningen av de yttranden som 

kommit in till IASB till följd av ”Preliminary Views on Accounting Standards for Small and 

Medium-sized Entities” och ”Staff Questionnaire” kan komma att betraktas som sekundäranalys, 

då det är företrädare för IASB som har sammanställt frågorna och samlat in informationen. 

Yttrandena har dock publicerats på IASBs hemsida i sitt originalutförande varför de 

kommer att utgöra den primära källan. Då respondenterna utgörs av kvalificerade personer 

inom redovisningsområdet bör därmed trovärdigheten vara hög. Vidare kan enkäternas 

utformning tillskrivas stor tilltro, då det är IASB som har tagit fram enkäterna i syfte att ta 

reda på vad branschen anser om IFRS för SMEs. 

2.3.3 Val av undersökningsländer 
 

Enligt Mason (1978) i Nobes och Parker (2004) utgör Frankrike, Tyskland, Japan, 

Nederländerna, Storbritannien och USA de sex vitala länder som är framträdande i studiet 

av internationell redovisning. Av dessa representerar Frankrike, Tyskland, Japan och 

Nederländerna den kontinentala redovisningstraditionen, medan Storbritannien och USA 

utgör exempel på den anglosaxiska redovisningstraditionen. Tyskland och Storbritannien 

väljs ut som undersökningsländer, då de utgör tydliga exempel på kontinental- 

respektive anglosaxisk redovisningstradition. Enligt en jämförande studie om 

utvecklingen av redovisning i Norden, har Sverige och Norge historiskt sett haft en 

stark koppling till Tyskland, vilket har påverkat den nordiska redovisningen. I och 

med Sveriges EU-medlemskap 1995, har den svenska redovisningen kommit att 

influeras av anglosaxisk redovisningstradition. Samma studie berättar att Norge gick 

från att tillhöra den kontinentala redovisningstraditionen för att röra sig mer mot 

anglosaxisk redovisningstradition i mitten av 1970-talet. (Fagerström et al., 2006) 

Efter att ha läst denna artikel väcktes ett intresse för att låta även nordiska länder ingå 

i undersökningen. Valda länder kommer därmed att utgöras av två typiska länder för 
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den kontinentaleuropeiska och anglosaxiska redovisningstraditionen i form av 

Tyskland och Storbritannien, samt två nordiska länder i form av Norge och Sverige.  

2.3.4 A priori-modell 
 

A priori är ett uttryck för att beskriva kunskap som innehas från början eller före någon 

given händelse, det vill säga kunskap som inte är empiriskt testad (NE 2). För att besvara 

frågeställningarna och uppfylla syftet kommer en modell att tillämpas. I teoriavsnittet 

utvecklas en a priori-modell, vilken sedan testas med hjälp av empiri som bygger på IASBs 

tidigare insamlade enkätsvar samt med hjälp av valda faktorer och teorier. Denna modell 

ska efter att ha testats resultera i en ny slutgiltig modell, vilken kommer att presenteras i 

slutsatserna.  

2.3.5 Analys 
 

I analysen kommer det empiriska materialet att ställas mot valda teorier. I det första 

avsnittet kommer främst IASBs tillvägagångssätt med SME-projektet att analyseras 

för att söka besvara hur redovisningsidéer sprids. I det andra avsnittet analyseras 

respondenternas åsikter avseende SME-projektet för att utreda vilka institutionella 

faktorer som påverkar inställningen till införandet av IFRS för SMEs i de undersökta 

länderna. 

2.4 Metoddiskussion 

2.4.1 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, anger enligt Winter (1987) i hur hög grad resultaten från en 

mätmetod inte påverkas av tillfälligheter, det vill säga hur säker mätningen är. Då enkäter 

används som mätmetod ska den vara utformad på ett sådant sätt att svaren ger tillförlitliga 

och stabila utslag. Metod eller angreppssätt ska vara oberoende av undersökare och de 

undersökta enheterna, till exempel personer eller organisationer, för att ha en hög 

reliabilitet. En tolkande undersökning kan ge problem med reliabiliteten, exempelvis då 

åsikter efterfrågas (Bell, 2006, Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Därmed inte sagt att 

reliabiliteten blir högre, enbart på grund av att viss data är enklare att kvantifiera (Eriksson 

och Wiedersheim-Paul, 2006). Återtest är ett sätt att testa reliabiliteten vid 

enkätundersökningar, vilket innebär att samma individer testas två gånger. Forskaren måste 
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då ha i åtanke hur lång tid som förflyter mellan testen, då förändringar kan ha skett under 

denna tid (Bell, 2006). 

 

Då denna uppsats är en dokumentundersökning, har de empiriska data som kommer att 

användas ha samlats in av andra, det vill säga enkäter som utformats av IASB. Om något 

ska sägas om huruvida dessa enkäter ställts samman enligt de kriterier som Winter ställer 

upp, görs bedömningen att denna erkända organisation behandlat dessa utifrån syftet att 

respondenterna ska ge tillförlitliga och relevanta svar. Dessutom besvarades IASBs enkäter 

utifrån förutsättningen att respondenterna inbjöds att besvara den, följaktligen på frivillig 

basis, vilket borgar för ett oberoende förhållande mellan undersökare och respondent. Det 

är högst sannolikt att endast intresserade och kunniga inom redovisningsområdet besvarat 

enkäterna, vilket också bekräftas av enkätsvaren.7 Möjligen kan det föreligga en risk för 

avvikelser i svaren då tolkningen av enkätfrågorna kan ha påverkat enkätsvaren, då frågorna 

är skrivna på engelska och rör ett komplext område. Detta gäller både för inkomna svar 

från olika länder och bearbetningen av dessa i denna undersökning. Denna risk anses dock 

vara liten vad gäller de inkomna svaren från de olika länderna, då det kunniga inom 

området som besvarat enkäterna. Föresatsen i denna studie är att behandla enkätsvaren 

med objektivitet.  

 

Validitet, eller giltighet, är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det som avses. 

Är en fråga inte reliabel saknar den också validitet, dock är validiteten inte nödvändigtvis 

hög för att reliabiliteten är hög. En fråga som har hög reliabilitet kan ge samma svar vid 

olika tillfällen, men ändå inte mäta det som avses. (Bell, 2006) Vidare delas validiteten in i 

inre och yttre validitet, där den inre validiteten står för överensstämmelsen mellan begrepp 

och mätbar definition, det vill säga mellan teori och empiri. Den yttre validiteten, 

generaliserbarhet, handlar om överensstämmelsen mellan de mätbara definitionerna och 

verkligheten. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006) Beskrivningen Arbnor och Bjerke 

(1994) ger av den yttre validiteten, uttrycker att den bedöms utifrån möjligheten att kunna 

generalisera resultaten också inom ett annat undersökningsområde. De förtydligar detta 

genom att säga att yttre validitet existerar om resultaten kan användas på andra händelser 

eller egenskaper.  

 

                                                 
7 Se presentation av respondenter 
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På frågan om enkätfrågorna mäter det som avses får validiteten anses vara hög, då de 

besvarats av personer kunniga inom redovisningsområdet och som är klara över 

begreppsdefinitionerna. Som nämnts ovan är det endast personer som är bevandrade i 

redovisningsfrågor som besvarat enkäten och därmed har svaren en hög validitet. En viss 

risk för tolkningsproblem som kan minska validiteten finns dock, då vissa betydelsemässiga 

avvikelser i språket kan uppstå i och med översättning från ett språk till ett annat. Då det 

gäller undersökningens generaliserbarhet och möjligheten att applicera resultatet inom ett 

annat undersökningsområde är det tänkbart att generalisera till andra undersökningsländer 

än de som valts i denna uppsats. Det vill säga länder som påverkas av IASB och har 

liknande förhållanden avseende valda förklaringsfaktorer, som de valda länderna i denna 

undersökning. Dock kan det vara svårt att generalisera de individuella svaren, då en 

kvalitativ metod används och respondenterna ges utrymme för sina egna åsikter. Vad gäller 

referensramen som kommer att användas är föresatsen att ge en bakgrund och en bild av 

teorierna inom området i förhoppningen att öka undersökningens validitet.  

2.4.2 Källkritik 
 

Källkritikens syfte är att värdera källan och att till att börja med avgöra om den mäter vad 

den utger sig för att mäta, vilket innebär en prövning av om den har validitet. Källan ska 

också vara relevant för frågeställningen och ha reliabilitet, vilket betyder att den ska vara fri 

från systematiska fel. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Källor kan bedömas utifrån 

fyra olika krav, vilka är: äkthet, oberoende, aktualitet och samtidighet. Äkthetskravet ger att 

frågan om källans äkthet undersöks, då vissa källor kan vara förfalskade. Oberoendekravet 

innebär att en källas värde fastställs genom att forskaren granskar varifrån uppgifterna 

härstammar. Det kan generellt sägas att primära källor är bättre än sekundärkällor. Vidare 

föreligger ett krav på källans aktualitet, vilket betyder att den nyare källan är att föredra 

framför en äldre upplaga. En forskare ska följaktligen söka efter uppgifter som publicerats 

så sent som möjligt. Slutligen ska källan bedömas utifrån vilken tidsrymd som ligger mellan 

en nedskriven uppgift och den händelse den grundar sig på. En publicerad uppgift som 

ligger närmare den händelse som uppgiften beskriver är oftast mer riktig. (Ejvegård, 2003) 

 

En skriftlig källa kan utgöras av böcker, artiklar, brev etcetera, medan en muntlig källa 

kännetecknas av exempelvis intervjuer, tal och uttalanden. En åtskillnad görs mellan 

primära och sekundära källor där primärkällorna är förstahandskällor, det vill säga de 

ursprungliga källorna som innehåller originalmaterialet i form av ny vetenskaplig 
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information som inte har publicerats tidigare. Dessa kan utgöras av forskningsrapporter, 

doktorsavhandlingar, tidskriftsartiklar och konferens- och kongressartiklar. Sekundärkällor 

är andrahandskällor som har traderats i flera led. (Jacobsen, 2002) 

 

De källor som kommer att användas i denna undersökning är både primära och sekundära i 

form av böcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, magisteruppsatser och källor från 

Internet. Dessa kommer att väljas och bedömas efter de kriterier och bedömningsregler 

som beskrivs ovan. Inom redovisningsområdet och de teoriområden som denna uppsats 

rör, finns en rikhaltig mängd publikationer, som skrivits av erkända och välrenommerade 

författare inom respektive områden, vilket bidrar till att stärka validiteten. De vetenskapliga 

artiklarna hämtas från kända databaser8 och med utgångspunkten att de har publicerats i 

erkända tidskrifter. Ett val av publikationer på sådana grunder torde öka reliabiliteten hos 

dessa källor och följaktligen minska risken för att dessa källor skulle vara behäftade med 

systematiska fel. Då det gäller de sekundära källorna föreligger det en risk för att subjektiva 

värderingar har påverkat tolkningen av primära källor och det är därför av vikt att 

kontrollera den ursprungliga källan. (ibid.) Där det är möjligt kommer därför den 

ursprungliga källan istället att användas. Då sekundära källor har använts får de anses 

reliabla då de skrivits av erkända författare inom det teoretiska området som denna uppsats 

rör.  

 

Personliga och institutionella källor syftar till vem som står bakom informationen. En 

personlig källa har en enskild individ bakom sig, medan den institutionella källans 

information grundar sig på en grupp personer, förening eller organisation. Personliga källor 

i detta arbete utgörs således av vetenskapliga artiklar och litteratur. IASB som organisation 

står bakom all information på deras hemsida, varför denna kommer att utgöra en 

institutionell källa. Därifrån inhämtas undersökningsländernas yttranden i originalform, 

vilket utgör en primär källa och är därför mer pålitlig än en sekundär källa. Denna sida har 

utformats av ett erkänt internationellt redovisningsorgan och innehåller en omfattande 

mängd information, vilken får anses vara reliabel. Dock kan det finnas en viss subjektivitet i 

informationen, som sammanställts av IASB, då de som organisation har vissa givna mål. 

Det kan till skillnad från personliga källor, där det är enkelt att se vem som är avsändaren, 

vara oklart vem som är avsändaren när det gäller en institutionell källa, eftersom det är ett 

kollektiv som står bakom den. (Jacobsen, 2002) Dock bedöms dokumentationen också ha 

                                                 
8 Linköpings universitets databaser: LIBRIS, Journal Storage (JSTOR), EBSCOhost, Emerald.  
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en god validitet då den sammanställts av personer, vilka med största sannolikhet har stor 

kunskap och expertis inom redovisningsområdet.  
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3 Referensram och teori 
 

Detta kapitel inleds med den a priori- modell som arbetats fram som underlag för undersökningen för att 

också beskriva kapitlets disposition.  

 

Idé

Omgivning
Idé: legitimitet

Institutioner

Organisationer

Intressenter

Institutionella  faktorer

Länder

Specifika 
egenskaper i 
olika länder

Åsikter

3.5

3.7

3.7

3.6

3.3

3.4

Idé

Omgivning
Idé: legitimitet

Institutioner

Organisationer

Intressenter

Institutionella  faktorer

Länder

Specifika 
egenskaper i 
olika länder

Åsikter

3.5

3.7

3.7

3.6

3.3

3.4

 
Figur 3:1 Teorikapitel - struktur 

 

Med hjälp av denna figur, vilken också utgör a priori-modellen visuellt, visas hur detta 

kapitel är strukturerat. Figuren representerar en process där utgångspunkten tas i en 

idé. Förutom att ge en bakgrund till undersökningsområdet, har relevanta teorier valts 

utifrån den process som idéspridning innebär, vilka är viktiga för de frågeställningar 

denna studie ställt upp och som ska förklara den empiri som samlats in. Kapitlet 

inleds med tidigare forskning (3.1) för att sedan ge exempel på vad SME-redovisning 

kan vara i avsnitt 3.2. Jämförande internationell redovisning presenteras i avsnitt 3.3, 

då specifika egenskaper och institutioner i länder kan förklara hur organisationer i ett 

land mottar en ny idé. Normgivande organisationer av vikt introduceras i avsnitt 3.4. 

Avsnitt 3.5 beskriver hur en idé kan färdas och vilka som kan vara bärare av idéer och 

3.6 tar upp institutionell teori. Avsnitt 3.7 behandlar positiv redovisningsteori, där 

legitimitetsteori, intressentteori och agentteori ingår. Intressenter är viktiga i denna 

undersökning, då en av SME-projektets stora frågor handlar om användarvänlighet. 

Legitimitet är nära kopplat till intressenter, varför teori om detta används. Vidare 
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beskriver detta kapitel agentteorin, som kan förklara på vilka grunder individer fattar 

ekonomiska beslut. Avsnitt 3.8 beskriver kulturella faktorer, vilka här används i 

bemärkelsen sociala värderingar. Då dessa ingår som en egenskap hos institutionella 

faktorer kan de vara av betydelse. I avsnitt 3.9 står att läsa om professionalism, vilket 

är av vikt för denna studie, då redovisningsyrket har en hög status i många länder. I 

kapitlets sista avsnitt ställs a priori-modellen (3.10) upp, vilken beskriver hur den 

process som undersöks i denna studie kan se ut i teoretisk mening.  

3.1 Tidigare forskning 
 

Differentierad finansiell rapportering innebär att olika redovisningsregler tillämpas för 

olika typer av företag. European Accounting Association Financial Reporting Standards Committee 

(EAA FRSC) gjorde 2005 en undersökning kring detta ämne med syftet att utgöra en 

bas för EAAs framläggande till diskussionsunderlaget ”Preliminary Views of Accounting 

Standards for Small and Medium-Sized Enitites”. I denna undersökning har de kartlagt den 

tidigare forskning som utförts avseende generella problem och användarbehov för 

SMEs avseende finansiell rapportering, om IFRS är lämpligt för alla typer av företag 

samt forskning som inriktar sig på just differentierad finansiell rapportering. 

Framställandet grundar sig på undersökningar som gjorts i Storbritannien, Irland, 

Nederländerna, Tyskland, Österrike, Finland, Italien, Spanien och Polen. Då den 

litteratur som använts i undersökningen är skriven på de olika ländernas modersmål, 

har inte primärkällorna använts i det här fallet. En redogörelse för EEAs 

undersökning som publicerats i artikeln Problems and Opportunities of an International 

Financial Reporting for Small and Medium-Sized Entities: The EEA FRSCs Comment on the IASBs 

Discussion Paper, skriven av Evans et al., kommer att presenteras i följande avsnitt 3.1.1 till 

och med 3.1.4. 

3.1.1 För- och nackdelar med differentierad rapportering 
 

Huvudargumentet för differentierad rapportering är den ökade arbetsbelastning och 

ökade kostnader som uppstår om SMEs ska tillämpa IFRS fullt ut, vilket leder till att 

kostnaderna överskuggar den erhållna nyttan för användarna. Ett annat argument för att 

alla typer av företag inte ska behöva tillämpa samma regler är att det saknar relevans för 

SMEs att upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med hela IFRS då användarna av 

denna information inte har det behovet. Ytterligare argument för differentierad 
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rapportering är snävare användargrupper, användbarheten för ett begränsat urval beslut, 

mindre komplexa transaktioner och mindre behov av detaljerade analyser av ihopsamlad 

information. (Evans et al., 2005) 

 

Huvudargumentet emot differentierad rapportering är behovet av allmängiltighet, vilket 

innebär att företag inte ska vara underkastade olika regelverk som ger upphov till olika 

”rättvisande bild”. Andra argument är behovet av jämförbarhet, reliabilitet och det offentliga 

intresset. Publicitetsdoktrinen menar att offentlighet är priset företagen med begränsat ansvar 

får betala. Farhågan att de små företagen ska få sämre status, samt risken att de större 

företagen ska kräva samma fördelar som de förenklade reglerna innebär, är ytterligare 

argument som undersökningen har påvisat som faktorer som talar emot en särskiljning av 

den finansiella rapporteringen. Det hävdas också att de lagstadgade finansiella rapporterna 

tillgodoser informationsbehovet samtidigt som de utgör ett visst skydd för aktieägarna och 

övriga intressenter. Det är dock oklart i vilken omfattning differentierad rapportering skulle 

minska borgenärsskyddet. Brittiska studier visar att arbetet för särskiljandet av finansiell 

rapportering mellan företagen främst drivs av akademiker och utövare, medan ägarna som 

också är användarna av den finansiella informationen inte värderar nyttan med 

differentierad rapportering så högt. Det visade sig att det inte uppfattades som otillbörligt 

betungande för företagen att ha förenliga redovisningsregler. Bristande medvetenhet om de 

medförande kostnaderna tros vara en anledning till denna åsikt. (ibid.) 

 

En brittisk undersökning från 2000 visar att brittiska företagsledare av SMEs ansåg att 

bekräftelse och styrkande av resultatet utgjorde den huvudsakliga nyttan som uppnåddes 

med finansiell rapportering, medan kostnaderna i form av både tid och pengar upplevdes 

som den största nackdelen. Att företagens information fanns tillgänglig för konkurrerande 

företag upplevdes inte som en nackdel. Vidare visar denna undersökning att företagsstorlek 

är en relevant faktor vid utredningen av kostnads- och nyttoaspekter, då företag med en 

omsättning överstigande en miljon pund var av den uppfattningen att nyttan översteg 

kostnaden, medan företag med en lägre omsättning upplevde den ökade kostnaden som en 

nackdel som överträffade den erhållna nyttan. (ibid.) 

3.1.2 Användare och användarbehov 
 

EAAs undersökning visar att många delar åsikten att användarna av de finansiella 

rapporterna och deras behov skiljer sig väsentligen åt mellan onoterade SMEs och 
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börsnoterade företag som kräver mer extensiv information. Anledningen till detta är att de 

finansiella rapporterna i de stora börsnoterade företagen reflekterar mer komplexa 

transaktioner och aggregerad data, samt att de har betydligt fler användare än SMEs. Vidare 

ligger de finansiella rapporterna till grund för fler beslut än vad SMEs redovisning gör. Ett 

ytterligare argument är att de börsnoterade företagen har en viss informationsskyldighet till 

aktieägarna, vilket inte SMEs har samma behov av, då deras aktieägare faktiskt har tillgång 

till intern information. Ett företags lönsamhet, likviditet och förmåga att genera positivt 

kassaflöde är av större betydelse för SMEs, som efterfrågar information om avkastning, 

betalningsförmåga, vad som hänt under året, framtida projekt och ledningens kvalitet. 

(Evans et al., 2005) 

3.1.3 Kostnads- och nyttoeffekter 
 

EU-förordningen från 20029 stadgar att börsnoterade bolag ska tillämpa IFRS i sin 

koncernredovisning, men innehåller en möjlighet till bredare tillämpning då även 

onoterade bolag ges valfrihet att tillämpa IFRS. Många anser att kostnaden för att 

implementera fullständig IFRS för SMEs vida överstiger den erhållna nyttan, samt att 

behovet av internationell jämförelse är begränsat. Ett annat argument är att SMEs 

inte verkar på kapitalmarknaden utan är lånefinansierade av kreditmarknaden. Tysk 

litteratur på området påvisar att tyska SMEs endast upprättar en finansiell rapport 

som även utgör underlag för skatteberäkning och denna nytta skulle gå förlorad om 

SMEs skulle upprätta sin redovisning enligt fullständig IFRS då ytterligare finansiella 

rapporter skulle behöva tas fram för att skilja redovisning och beskattning åt. Vidare 

har tyska SMEs inte verkat för transparens, utan har oftast försökt undvika att deras 

resultat offentliggörs. De skulle därför påverkas negativt av ökad 

informationsskyldighet. (ibid.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Gäller fr.o.m. 1/1 2005 
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I tabell 3-1 nedan redogörs för argument för och emot fullständig IFRS för onoterade 

bolag.   

• Att delegera standardsättandet från 
lagstadgaren till en privat 
organisation kan få betydelse för 
grundlagen.
• Internationella standards inom den 
privata sektorn utgör inte en 
acceptabel bas för beskattning.
• En konvergens av IFRS och US 
GAAP skulle kunna leda till 
begränsad valfrihet. IFRS kan vara 
ett sätt att få in amerikanska 
intressen bakvägen.
• IFRS leder till mindre objektiva 
balansräkningar och kreativ 
redovisning i en ökad omfattning.
• IFRS innebär mer förändringar än 
det föregående ramverken, vilket 
skulle leda till ökade kostnader för 
förenlighet.
• Det är osäkert om EUs 
uppslutning är lämplig och om den 
innefattar tillbörlig kontroll över 
innehållet i dessa standards.
• Bristande motsvarigheter i 
språkliga översättningar talar för att 
det engelska språket och den 
anglosaxiska redovisningstraditionen 
kommer att vara dominerande.

• IFRS är inte baserat på en 
generellt accepterad teori avseende 
användbarheten av den finansiella 
informationen som beslutsunderlag.
• Det föreligger begreppsmässiga 
skillnader i den underliggande teorin 
mellan IFRS och 
Kontinentaleuropeisk redovisning 
med avseende på avsedda 
användargrupper, målsättning och 
principer.
• I Tyskland och andra länder som 
tillhör den kontinentaleuropeiska 
redovisningstraditionen har de 
finansiella rapporterna inte bara en 
informationsfunktion utan ligger 
även till grund för 
inkomstberäkning samt utgör 
skatteunderlag. Eftersom IFRS inte 
förespråkar försiktighetsprincipen 
och därmed inte heller har 
borgenärsskyddet i fokus, är IFRS 
inte förenligt med den 
kontinentaleuropeiska 
redovisningstraditionen.
• IFRS är komplext och kostsamt 
att implementera.
• IFRS kan orsaka splittringar i en 
rättslig och kommersiell kontext.

•Större standardisering av 
redovisningsregler oberoende av 
företagskaraktäristik och 
finansiella rapporter.
• Internationell jämförbarhet och 
begriplighet
• Mer relevant information 
• Lättare att erhålla finansiering
• Större transparens

Argument mot att onoterade bolag ska tillämpa fullständig IFRS:
Argument för att onoterade 

bolag ska tillämpa fullständig 
IFRS:

• Att delegera standardsättandet från 
lagstadgaren till en privat 
organisation kan få betydelse för 
grundlagen.
• Internationella standards inom den 
privata sektorn utgör inte en 
acceptabel bas för beskattning.
• En konvergens av IFRS och US 
GAAP skulle kunna leda till 
begränsad valfrihet. IFRS kan vara 
ett sätt att få in amerikanska 
intressen bakvägen.
• IFRS leder till mindre objektiva 
balansräkningar och kreativ 
redovisning i en ökad omfattning.
• IFRS innebär mer förändringar än 
det föregående ramverken, vilket 
skulle leda till ökade kostnader för 
förenlighet.
• Det är osäkert om EUs 
uppslutning är lämplig och om den 
innefattar tillbörlig kontroll över 
innehållet i dessa standards.
• Bristande motsvarigheter i 
språkliga översättningar talar för att 
det engelska språket och den 
anglosaxiska redovisningstraditionen 
kommer att vara dominerande.

• IFRS är inte baserat på en 
generellt accepterad teori avseende 
användbarheten av den finansiella 
informationen som beslutsunderlag.
• Det föreligger begreppsmässiga 
skillnader i den underliggande teorin 
mellan IFRS och 
Kontinentaleuropeisk redovisning 
med avseende på avsedda 
användargrupper, målsättning och 
principer.
• I Tyskland och andra länder som 
tillhör den kontinentaleuropeiska 
redovisningstraditionen har de 
finansiella rapporterna inte bara en 
informationsfunktion utan ligger 
även till grund för 
inkomstberäkning samt utgör 
skatteunderlag. Eftersom IFRS inte 
förespråkar försiktighetsprincipen 
och därmed inte heller har 
borgenärsskyddet i fokus, är IFRS 
inte förenligt med den 
kontinentaleuropeiska 
redovisningstraditionen.
• IFRS är komplext och kostsamt 
att implementera.
• IFRS kan orsaka splittringar i en 
rättslig och kommersiell kontext.

•Större standardisering av 
redovisningsregler oberoende av 
företagskaraktäristik och 
finansiella rapporter.
• Internationell jämförbarhet och 
begriplighet
• Mer relevant information 
• Lättare att erhålla finansiering
• Större transparens

Argument mot att onoterade bolag ska tillämpa fullständig IFRS:
Argument för att onoterade 

bolag ska tillämpa fullständig 
IFRS:

 
Tabell 3-1 Argument för och emot fullständig IFRS, (Evans et al., 2005) 

 

Som framgår av ovanstående tabell överväger motargumenten de som talar för att 

onoterade bolag ska tillämpa fullständig IFRS. Att IFRS inte är förenligt med den 

kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, att det är kostsamt och komplext samt att 

IFRS inte utgör en bas för beskattning är några av motargumenten. Det som talar för att 

onoterade företag ska tillämpa fullständig IFRS är den internationella jämförbarheten, 

transparensen samt den ökade standardiseringen av redovisningsregler. (Evans et al., 2005) 

3.1.4 Begreppsmässiga problem 
 

EAAs undersökning visar att begreppsmässiga skillnader och problem är centrala vid 

utvecklandet och implementeringen av IFRS för SMEs. Som exempel nämns det 

22 



-KAPITEL 3- 

brittiska begreppsmässiga ramverket och de teorier10 och principer som det bygger på. 

Detta baseras på informationsbehovet som kapitalmarknaden har och som inte är lika 

relevant för SMEs som tillämpar andra strategier i sin strävan efter överlevnad och 

stabilitet istället för vinstmaximering och tillväxt. Den italienska litteraturen belyser 

att det bör undersökas vad som är det huvudsakliga målet med finansiella rapporter 

innan en utredning om IFRS för SMEs görs. Frågan som ställs är om ett enda 

regelverk för redovisning skulle möta alla användares behov, eller om det krävs olika 

ramverk. Det anses att om det begreppsmässiga ramverk som ligger till grund för 

IFRS skulle vara av generell art skulle det räcka med en uppsättning 

redovisningsregler. Då IFRS ramverk och dess standards är inriktat på börsnoterade 

företag kan det därmed inte anses vara av generell art och därmed inte heller lämpat 

för SMEs och därmed borde IASB modifiera det befintliga ramverket eller helt enkelt 

utveckla ett separat begreppsmässigt ramverk för SMEs och separata 

redovisningsstandards. Den finska litteraturen anser att IFRS är utvecklat för stora 

multinationella företag som verkar globalt och därmed också kräver globala 

redovisningsregler. SMEs kräver ett annorlunda ramverk då de möter helt andra 

förhållanden, agerar lokalt och det är oftast ingen åtskillnad mellan ägande och 

ledning. Det är näst intill omöjligt att fastställa det verkliga värdet på dessa företag 

eftersom det beror på deras förmåga att fortsätta sin verksamhet. (Evans et al., 2005) 

 

IASB framhåller i sitt diskussionsunderlag att definitionen av SMEs bör baseras på det 

kvalitativa kriteriet om ett företag är publikt eller inte och alltså inte beroende av företagets 

storlek. I EEAs undersökning framkommer det en mängd olika åsikter om vilka kriterier 

som bör ligga till grund för differentierad rapportering. Att använda företagsstorlek som ett 

kriterium kritiseras av flera författare som menar att storlek är svårt att definiera då det är 

relativt och beror på många andra faktorer, exempelvis inom vilket område eller nationell 

kontext som företaget verkar. Att avgöra om ett företag är litet eller av mediumstorlek är en 

subjektiv bedömning och det blir svårt att avgöra vilka kostnads- och nyttoeffekter det får 

på den finansiella rapporteringen. Ett förslag är att använda sig av EUs kvantitativa 

kriterium som definition av SMEs för att skilja företagen åt avseende differentierad 

finansiell rapportering. Omsättning, balansomslutning och antal anställda anses som mer 

användbara och tillförlitliga faktorer. Ett annat förslag är att använda graden av åtskillnad 

mellan ägande och kontroll, vilket kan fastställas genom hur stort ägarinnehav ledningen 

                                                 
10 Agentteorin 
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har, aktiernas överlåtbarhet och antal aktieägare. I undersökningen framkommer även viss 

kritik mot IASB som anses överskrida sina befogenheter då de inte utgör någon 

lagstadgande enhet och därmed inte anses ha rätt att påföra sina redovisningsstandards på 

specifika kategorier av företag. IASB bör återvända till sitt principbaserade förhållningssätt 

och lämna till de olika länderna att avgöra vissa frågor. Dock finns det en insikt om att 

detta kan verka försvårande för jämförbarheten länderna emellan. (Evans et al., 2005) 

3.2 SME-redovisning 
 

Pacter (2004:1) sammanfattar existerande nationell praxis vad gäller förenklingar i den 

redovisningsinformation SMEs ska presentera baserat på den enkät som skickades ut inför 

septembermötet 2003 på enligt följande: 

 

• Förkortade finansiella rapporter  

• Utelämnande av kassaflödesrapport  

• Utelämnande av rapport för eget kapital  

• Förenklad intäktsrapport 

• Befrielse från att lämna konsoliderad finansiell rapport  

• Utelämnande av avstämning avseende materiella och immateriella tillgångar. 

 

Ytterligare redovisning som utelämnas eller redovisas i reducerad form är: ersättning till 

ledningen, marknadsvärdering11 av finansiella tillgångar och skulder, avsättningar, 

nedsättningar, inkomstskatt, avskrivningar, avvecklad verksamhet, lager och kostnad för 

sålda varor, avyttrade tillgångar, genomsnitt antal anställda, ansvarsförbindelser, derivat 

eller andra finansiella instrument, redovisning av utgifter för forskning och utveckling som 

kostnad samt pensioner och andra förmåner för anställda.  

 

Vad gäller förenkling av igenkännande och mätning för SMEs sammanfattar Pacter (2004:1) 

även dessa i en nationell kontext och några exempel ur denna lista är: 

 

• Användning av kostnadsmetoden12 för icke konsoliderade dotterföretag och delägda 

företag13. 

                                                 
11 Fair value 
12 Kostnadsmetoden – redovisning till anskaffningskostnad eller återanskaffningskostnad.  
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• Nedskrivningstest för godwill och immateriella tillgångar görs mindre frekvent. 

• Avskrivning av godwill eller immateriella tillgångar istället för nedskrivningstest.  

• All leasing ses som operationell leasing.  

• Användning av avskrivningsmetod och skattelättnader nationella skattelagar tillåter.  

• Ej användning av resultatavräkning för långtidskontrakt. 

• Behöver ej inkludera indirekta kostnader i tillverkade produkter i lager.  

• Valutavinster/förluster redovisas inte för transaktioner som involverar utländsk valuta.  

 

Respondenterna till enkäten inför septembermötet 2003 kommenterade dessutom att 

SMEs vanligen har ett litet kunnande om redovisning och att användare av SME-rapporter 

är olika dem som använder finansiella rapporter från stora publika företag. De som främst 

använder SME-rapporter är ledning/ägare och banker. Vidare framfördes att det är typen 

av transaktion som bör avgöra hur den ska redovisas och inte storleken på företaget. Ett 

avslutande exempel på ytterligare en åsikt som framkom var att särskiljande mätning 

kommer att leda till särskiljande och konkurrerande ramverk för standards.  

3.3 Jämförande internationell redovisning 
 
Comparative International Accounting14 är ett begrepp som inriktar sig på att förklara 

skillnader i hur olika länder tillämpar redovisning. Varför olika länder väljer att redovisa på 

olika sätt kan bero på en mängd olika faktorer. (Choi och Meek, 2005; Nobes och Parker, 

2004) De faktorer som enligt Choi och Meek (2005) har ett väsentligt inflytande på 

redovisningens utveckling i olika länder visas i tabell 3-2 nedan: 

 

8. Kultur4. Politiska och ekonomiska riktlinjer

7. Utbildningsnivå3. Beskattning

6. Grad av ekonomisk utveckling2. Rättssystem

5. Inflation1. Kapitalstruktur

Kulturella faktorer

8. Kultur4. Politiska och ekonomiska riktlinjer

7. Utbildningsnivå3. Beskattning

6. Grad av ekonomisk utveckling2. Rättssystem

5. Inflation1. Kapitalstruktur

Kulturella faktorer

 
Tabell 3-2 Kulturella faktorer, (Choi och Meek, 2005) 

 

                                                                                                                                               
 
13 Associates 
14 Jämförande internationell redovisning 
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Nobes och Parker (2004) menar att dessa skillnader i redovisningssystem beror av 

ytterligare ett antal olika faktorer, vilka visas i nedanstående tabell 3-3: 

 

9. Rättssystem

17. Katastrofer/olyckor8. Grad av ekonomisk utveckling

16. Religion7. Redovisningsyrkets ålder och utbredning

15. Politiska system och socialt klimat6. Utbildningsnivå

14. Teoriinfluenser5. Inflation

13. Språk4. Beskattning

12. Geografi3. Invasioner

11. Historia2. Kolonialt arv

10. Kultur1. Ägarstruktur och finansieringssystem

Föreslagna skäl till skillnader i internationell redovisning

9. Rättssystem

17. Katastrofer/olyckor8. Grad av ekonomisk utveckling

16. Religion7. Redovisningsyrkets ålder och utbredning

15. Politiska system och socialt klimat6. Utbildningsnivå

14. Teoriinfluenser5. Inflation

13. Språk4. Beskattning

12. Geografi3. Invasioner

11. Historia2. Kolonialt arv

10. Kultur1. Ägarstruktur och finansieringssystem

Föreslagna skäl till skillnader i internationell redovisning

 
Tabell 3-3 Nobes tabell över tänkbara faktorer, (2004) 

 

Choi och Meek (2005) och Nobes och Parker (2004) menar att redovisningen påverkas av 

om företagen finansieras av kapital- eller kreditmarknaden, då detta får betydelse för 

redovisningsinformationens utformning. Vidare anser författarna att vilket rättssystem som 

tillämpas i ett land har betydelse, eftersom de avgör hur individer och institutioner 

interagerar med varandra. Code law15 och Common law16 utgör två fundamentala 

inriktningar. De civilrättsliga länderna införlivar redovisningsreglerna i nationell lag medan 

reglerna i de sedvanerättsliga länderna upprättas av professionella revisorsorganisationer. 

(Choi och Meek, 2005) Om redovisningen även utgör underlag för beskattning eller ej har 

också betydelse för redovisningens utformning, vilket även de politiska systemen har, då 

exempelvis EUs medlemsländer anpassar sina redovisningssystem efter EUs regelverk. 

(Choi och Meek, 2005; Nobes och Parker, 2004) Redovisningen påverkas också av den 

omgivande miljön och de olika kulturer som finns i olika länder, varför den kulturella 

faktorn är av betydelse. Då tolkningen av redovisningsstandards och tillämpningar kräver 

en viss kompetensnivå, är även revisorers och redovisares utbildningsnivå av vikt. (Choi 

och Meek, 2005) Nobes och Parker (2004) menar dock att revisors-/redovisningsyrkets 

storlek och styrka snarare är en effekt av redovisningsskillnader än en påverkbar faktor. 

Vidare nämner de att redovisningsteori kan ha en viss betydelse, men att även historiska 

händelser som exempelvis börskraschen i New York i slutet av 20-talet, påverkar 

                                                 
15 civilrätt 
16 sedvanerätt 
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redovisningens utformning. Schwencke (2002) framhåller att skillnader i redovisning inte 

bara skiljer sig åt mellan olika länder, utan att det även går att utläsa skillnader mellan 

företag i samma land.  

3.3.1 Anglosaxisk och kontinentaleuropeisk 
redovisningstradition 

 

Anglosaxisk och kontinentaleuropeisk redovisningstradition är de främsta 

företrädarna för redovisningens utveckling i de industrialiserade länderna. Den 

anglosaxiska traditionen inkluderar USA, Holland, Irland, Storbritannien och de 

brittiska samväldesländerna, medan de övriga Västeuropeiska länderna utgör den 

kontinentaleuropeiska traditionen. Anglosaxisk tradition är baserad på sedvanerätten 

där bolagsrätten och redovisningen har kommit att utvecklas av 

redovisningsprofessionerna i dessa länder istället för att regleras i lagstiftning, vilket 

är fallet i den kontinentaleuropeiska traditionen. Revisorsprofessionen har därmed 

kommit att få en starkare position i de anglosaxiska länderna. (Smith, 2006) 

 

Skillnader i ägarstrukturen har utgjort en bidragande orsak till att redovisningen i 

dessa länder har utvecklats åt olika håll. I de anglosaxiska länderna kännetecknas 

ägarstrukturen av en stor spridning i ägande som verkar på en stark kapitalmarknad, 

medan det främst är staten, bankerna och familjeintressen som har det avgörande 

ägarinflytandet i de kontinentaleuropeiska länderna. Syftet med 

redovisningsinformationen i de anglosaxiska länderna är att tillgodose aktieägarna 

med information som ska ligga till grund för beslutsfattande, samt göra det möjligt att 

ställa prognoser om framtiden, då de inte har tillgång till företagens interna 

information utan måste förlita sig på företagens externa redovisning. (Smith, 2006) I 

de kontinentaleuropeiska länderna är det istället borgenärsskyddet som står i fokus 

för redovisningsinformationen som främst är till för att beräkna den maximalt tillåtna 

utdelningen. Redovisningen i dessa länder har en stark betoning på 

Försiktighetsprincipen. (Schwencke, 2005) 

 

I och med att kapitalmarknaden inte ges tillgång till företagens interna information, 

får redovisningsprincipen ”True and Fair View”17 en stor betydelse. Detta begrepp 

tolkas på vitt skilda sätt av de olika redovisningstraditionerna. I den anglosaxiska 
                                                 
17 Rättvisande bild 
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redovisningstraditionen tolkas rättvisande bild som en tillåtelse att avvika från lagar 

och redovisningsstandards om möjligheten att kunna avbilda företagets verklighet på 

ett rättvisande sätt kräver det. Den kontinentaleuropeiska tolkningen innebär att 

upprätta redovisningen i enlighet med lagar och redovisningsstandards. (Smith, 2006) 

 

En annan skillnad mellan traditionerna är om det föreligger en koppling mellan 

redovisning och beskattning eller inte. Den anglosaxiska redovisningstraditionen är 

oberoende, vilket innebär att vinstberäkningen i redovisningssyfte är separerad från 

vinstberäkningen i skattesyfte. Detta medför att företag kan använda en specifik regel 

för sin skatteredovisning som inte behöver tillämpas i den kommersiella 

redovisningen. I de kontinentaleuropeiska länderna tillämpas en koppling mellan 

redovisning och beskattning, vilken innebär att företag måste använda samma regler 

för såväl den skattemässiga som den kommersiella redovisningen. Detta leder oftast 

till ett lägre resultat, vilket är eftersträvansvärt då det reducerar skattekostnaden. 

(Fagerström och Lundh, 2004)  

3.4 Normgivande organisationer 
 
De väsentliga skillnader i redovisningsrekommendationer och praxis världen över, samt det 

ökande behovet av att kunna göra jämförelser mellan finansiella rapporter från olika länder 

har varit de drivande krafterna bakom harmoniseringen18 av redovisningsstandards som har 

pågått under lång tid. Ett flertal internationella organisationer är involverade i detta arbete 

och nedan kommer några av de mest tongivande organisationerna att presenteras. 

3.4.1 IASB 
 

International Accounting Standards Board (IASB) representerar redovisningsorganisationer 

från ett 100-tal olika länder och är den starkast drivande organisationen inom 

normgivningen av internationella redovisningsstandards. (Choi och Meek, 2005) IASB 

grundades 1973 under namnet International Accounting Standards Committee (IASC) av 

redovisningsorgan från USA, Storbritannien, Australien, Canada, Frankrike, Japan, Mexiko, 

Nederländerna och Tyskland. Syftet var att framställa internationella redovisningsstandards. 

(Nobes och Parker, 2004) 2001 skedde en omorganisation och International Accounting 

Standards Board (IASB) bildades. Därmed kom IASB att ingå som en del av den icke-
                                                 
18 Harmonisering är en process som gör redovisningsstandards mer jämförbara genom att minska 
variationerna länder emellan. (Nobes och Parker, 2004) 
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vinstdrivande organisationen, International Accounting Standards Committee Foundation 

(IASCF), som även innefattar Trustees19, Standards Advisory Council20 samt International 

Financial Reporting Interpretations Committee21. IASBs främsta uppgift är att utveckla 

högkvalitativa, förståeliga och jämförbara redovisningsstandards och det finns i dagsläget 

ett fyrtiotal standards framtagna som tidigare benämndes International Accounting 

Standards (IAS), men numera heter International Financial Reporting Standards (IFRS). 

IASB samarbetar även med standardsättare i olika länder för att uppnå konvergens i 

redovisningsstandards världen över. De tjugotvå styrelseledamöterna inom Trustees har till 

uppgift att utse de fjorton medlemmarna av IASB, vilken har sitt säte i London, samt 

ansvara för insamlandet av finansiella medel till organisationen. Dessa kommer främst från 

stora revisionsföretag och andra internationella företag. Medlemmarna i IASB väljs ut efter 

förutsättningen att de ska komma att utgöra en representativ grupp som innehar den bästa 

kombinationen av teknisk kunskap och erfarenhet av relevanta internationella affärs- och 

marknadsförhållanden för att kunna bidra till utvecklingen av redovisningsstandards. (IASB 

1) IASBs standards är förenliga med de redovisningsstandards som utfärdats i de 

anglosaxiska länderna (se avsnitt 3.2.1) och följer därmed principerna rättvisande bild och 

full informationsskyldighet. (Choi och Meek, 2005) 

3.4.2 EU 
 

Ett av EUs mål är att integrera de finansiella marknaderna inom unionen. Detta har till viss 

del uppnåtts genom införandet av de fjärde, sjunde och åttonde EU-direktiven, som är den 

mest omfattande samling av redovisningsregler inom EUs ramverk. Europakommissionen, 

som är det styrande organet inom EU, har befogenhet att se till att redovisningsdirektiven 

verkställs i medlemsländerna. Rättvisande bild är den övergripande innebörden av det 

fjärde direktivet, som utfärdades 1978, direktivet innehåller även formkrav för bokslut, 

informationsskyldighet och värderingsregler. Syftet med det fjärde direktivet är att försäkra 

sig om att europeiska företag uppvisar jämförbar och likvärdig information i sina 

årsredovisningar. Det sjunde direktivet utkom 1983 och hanterar konsoliderade finansiella 

rapporter. Direktivet ålägger företag av en viss storlek att konsolidera sina rapporter, 

specificera information i noter, upprätta förvaltningsberättelse samt att revision utförs. Det 

sista direktivet som antogs 1984 var det åttonde direktivet som avhandlar olika aspekter av 

                                                 
19 Trustees kan översättas med Förvaltningen på svenska 
20 Rådgivande organ som bistår IASB 
21 Arbetar med tolkningsfrågor av IFRS och IASBs ramverk  
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revisorers kvalifikationer och fastställer bland annat deras lägsta kompetensnivå. (Choi och 

Meek, 2005) Eftersom EUs medlemsländer utgörs av anhängare av såväl den anglosaxiska 

som den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, har särskilt det fjärde direktivet 

som behandlar formkrav inom redovisningen troligtvis varit det svåraste att enas om. 

(Nilsson, 2005) 

3.4.3 IFAC 
 

International Federation of Accountants (IFAC) grundades 1977 med syftet att arbeta för 

etablerandet av internationella standards avseende revision, etiska frågor, utbildning och 

vidareutbildning. (Mathews och Perera, 1991) Det är en sammanslutning för auktoriserade 

revisorer över hela världen, där över 160 medlemsorganisationer ingår med över två 

miljoner medlemmar i över 100 länder. Organisationen ger ut internationella 

revisionsstandards under namnet International Standards of Auditing (ISA) och 

International Auditing Practice Statements (IAPS) som kan sägas utgöra revisionens 

motsvarighet till redovisningens IAS/IFRS. IFAC täcker ett brett område med sin 

normgivning som förutom revision, etik och utbildning även omfattar extern och intern 

redovisning samt informationsteknologi. IFAC liknar IASB till sin struktur med styrelse, 

råd och konsultativa grupper, tidigare hade organisationen även ett nära samband med 

IASC, vilket kom att försvagas i och med ombildandet till IASB och dess strävan efter 

oberoende. (Nilsson, 2005) 

3.5 Organisationsteori 

3.5.1 En idé färdas 
 

I publikationen ”Travels of Ideas” skriver Czarniawska och Joerges (1996) om 

organisatorisk förändring i form av idéer som omvandlas till handling på ständigt nya 

platser. Dessa idéer dyker inte upp ur tomma intet, utan cirkulerar ofta på vissa 

platser hela tiden. När idén uppmärksammas, ges den en identitet. Idéer uppfattas av 

Czarniawska och Joerges som föreställningar, vilka blir kända i form av bilder (objektifieras 

genom exempelvis en text). Hur kommer det sig då att vissa idéer uppmärksammas av 

individer och grupper på en viss plats? Detta kan förklaras av att idéer blir objekt, 

överträder gränserna för den lokala platsen och börjar omlokaliseras, varpå de mottas på en 

ny plats. De hamnar sedan på ytterligare nya platser för att ompaketeras, materialiseras till 

30 



-KAPITEL 3- 

handlingar och institutionaliseras, i de fall idéerna är framgångsrika. Idéer anammas således 

genom kommunikation och rör sig i både tid och rum. 

 

Tolkningsmodellen22 kan vara till hjälp för att förstå det faktum att en text kan läsas på olika 

sätt och svarar också på frågan vilken energi som behövs för att idén ska färdas. Det är 

människor som ger idén energi, varje gång den tolkas för egen eller någon annans räkning. 

Vid en översyn av hur idéer färdas ses en process och inte endast en specifik reaktion till 

dem, vilka kan vara att ta dem till sig, förkasta dem, motstå dem eller acceptera dem. Idéer 

färdas idag snabbt och tolkningen snabbas upp, blir kontinuerlig och förstoras med hjälp av 

modern transport- och kommunikationsteknologi. Czarniawska och Joerges (1996) säger 

att en förståelse för hur idéer strömmar verkar vara nyckeln för att förstå utvecklingen i 

och mellan organisationer. Detta kan kompletteras av institutionalism, i vilka idéer ingår. 

Idéer utmanar den institutionella ordningen, men kan efter att ha prövats och accepterats, 

institutionaliseras och ge nytt liv åt redan etablerade institutioner. Hur egenskaperna hos en 

idé uppfattas och skapas, förhandlas under tolkningsprocessen. Nedan presenteras en 

schematisk bild av denna tolkningsprocess. Se figur 3.2. (Czarniawska och Joerges, 1996) 

 

Ompaketering

Paketeras upp

Tidpunkt/plats B

En idé… tolkas och blir ett objekt… tolkas och blir en handling… tolkas och repeteras

Sänt/tolkat

Tidpunkt/plats A

En idé… tolkas och blir ett objekt (text, bild, prototyp)… tolkas och blir en handling…

tolkas/repeteras och stabiliseras till en institution… som tolkas vidare…

Ompaketering

Paketeras upp

Tidpunkt/plats B

En idé… tolkas och blir ett objekt… tolkas och blir en handling… tolkas och repeteras

Sänt/tolkat

Tidpunkt/plats A

En idé… tolkas och blir ett objekt (text, bild, prototyp)… tolkas och blir en handling…

tolkas/repeteras och stabiliseras till en institution… som tolkas vidare…  
Figur 3:2 Tolkningsprocessen, (Czarniawska och Joerges, 1996)  

 

                                                 
22 Translation model: Spridningen av något över tid och rum, som till exempel anspråk, orders, varor, vilka ligger 
i människors händer. Dessa människor kan var och en agera på många olika sätt: förkasta det som avses, 
ändra dess form, göra tillägg eller anpassa det. (Latour, 1986 i Czarniawska och Joerges, 1996) 
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Figur 3.2 visar hur idén mottas och paketeras upp, tolkas och blir exempelvis en text på 

plats A, vid en viss tidpunkt. Den blir sedan en handling, vilken upprepas och som kan 

institutionaliseras, för att sändas igen över den lokala gränsen för att ompaketeras på plats 

B, där samma procedur upprepas, varefter idén färdas vidare till plats C, D, E och så 

vidare. (Czarniawska och Joerges, 1996) 

 

Individer kan inte på egen hand skapa en strömning av idéer, men de kan försöka att 

påverka dem. Ett exempel på detta är konsulter, vilka i sin professionella roll har kontakt 

med organisationer där de presenterar vissa idéer, som kan bli förhärskande idéer23. Dessa 

förhärskande idéer kan sedan lösgöra sig från idéströmningen och bli till en bestående 

institution. Idéer föder institutioner och institutioner ger utrymme för nya idéer. (ibid.) 

  

På sin bana från idé till objekt, till handling, till institution och till en idé igen, går idén 

genom många omvandlingar på sin väg via tolkningar, som följer varandra. En idé kan ha 

sitt upphov i lokal kunskap och materialiseras till kollektiv handling, då fler och fler 

människor övertalas att använda idén. För att en idé ska bli allmän kunskap krävs det att 

idén först blir ett objekt, till exempel en text. Endast då kan den färdas mellan lokala platser 

och tidpunkter och vidare till globala platser och tidpunkter. (ibid.) 

3.5.2 Bärare av idéer 
 

Sahlin-Andersson och Engwall (2002) skriver att idéer om företagsstyrning inte flödar 

automatiskt. De skapas istället aktivt och omvandlas, överförs och cirkuleras av olika bärare 

av denna kunskap. Vissa aktiviteter, modeller och idéer blir kunskap när de har samlats in, 

bearbetats, distribuerats och används i ett styrningssammanhang. Bärarna uppfattas och ser 

sig själva som berörda av dessa frågor. Då kunskapen om företagsstyrning utvidgats, har 

intresset för modeller, problem och processer inom organisationer ökat hos journalister, 

konsulter, ekonomiska utbildningsinstitut och personer som arbetar med styrning. När 

dessa bärare plockar upp vissa delar av denna kunskap, ramas de in och paketeras som 

kunskap om styrning.  

 

Begreppet bärare används för att beskriva dem som förmedlar kunskap om styrning. Vid en 

analys av bärarna, ses de både som förmedlare av specifika idéer och som stödjande 

representanter för desamma. Vidare ses de också vara dem som reproducerar och 
                                                 
23 Master-idea – förhärskande idé  
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omvandlar de grundläggande institutionerna i det moderna samhället. En mängd olika 

bärare kan identifieras, såsom exempelvis forskare, media, experter, internationella 

organisationer samt där styrning faktiskt äger rum. (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002) 

Trots att vissa organisationer presenterar sig som neutrala förmedlare, är de inbegripna i 

utvecklingen av idéer. De influerar och formar de aktiviteter som de påverkar, då de 

diskuterar, tolkar, råder, föreslår och kodar idéer. Å ena sidan kan dessa bärare deklarera, 

lagstifta, utveckla, offentliggöra, certifiera vissa idéer som rättfärdigar reformer, för att å 

andra sidan utpeka andra idéer som avvikande och icke acceptabla. (Meyer 1996 i Sahlin-

Andersson och Engwall, 2002)  

 

Starka, goda och kraftfulla idéer har ansetts få en bredare spridning än dåliga sådana. Det är 

dock svårt att urskilja de inneboende kriterier hos idéer, som ger dem framgång. Det verkar 

istället vara så, att idéer blir starka då de flödar, istället för att flöda och spridas för att de är 

starka. Vissa idéer har blivit starka på grund av vem som har transporterat, formulerat och 

paketerat dem samt gett dem stöd. (Sahlin-Andersson och Engwall, 2002) 

 

Metaforen ”färdas” har använts för att beskriva cirkulationen av idéer och detta för att 

understryka att idéer om styrning inte flödar automatiskt. De följer bestämda och ofta 

strukturerade och välkända rutter. Överföringen är en aktiv process och det finns 

”transportmedel” som bär idéerna från en plats till en annan. Kopplingar mellan aktörerna 

inom fältet kan förklara vilka möjliga vägar idéer färdas, hur snabbt det går och vilken 

spridning de får. Då interaktionen bärarna emellan stegras, öppnas kanaler för överföringen 

av idéer. Vid undersökning av hur idéer cirkulerar har det framkommit att vissa av dem 

färdas från ett land till ett annat. Ett exempel på detta är idén om hur offentliga 

organisationer bör styras.24 Detta stämmer särskilt för länder som först antog denna idé och 

började reformera sin offentliga verksamhet utifrån denna. I detta fall rörde det sig om de 

anglosaxiska länderna som redan hade väl utvecklade kontakter emellan sig. (ibid.) 

 

 

 

 

                                                 
24 New Public Management 
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3.6 Institutionell teori 
 

Den amerikanske sociologen Peter Selznik betraktas av många som institutionsteorins 

upphovsman och ses som representant för den äldre institutionella skolan. Han 

observerade att organisationer förutom dess egna interna mål, anpassar sig också till det 

omgivande samhällets värderingar. Ett av den institutionella teorins bidrag är ett 

erkännande av de sociala och kulturella grunderna, som extern påverkan på organisationen. 

Ny-institutionalister ville förutom detta, lägga till en beskrivning av de processer och 

handlingsmönster, vilka gör organisationer till institutioner. (Hatch, 2002) Meyer och 

Rowan (1977) hör till de första ny-institutionalisterna som anser att organisatoriska 

strukturer uppkommer som en spegling av institutionella regler. Organisationerna införlivar 

reglerna för att erhålla legitimitet, resurser, stabilitet och säkerställa chanserna till 

överlevnad.  

 

Scott (1992) definierar institutionalisering som: ”Processen i vilken handlingar upprepas och ges en 

liknande innebörd av sig själv och andra”. En institution grundar sig enligt denna definition på 

upprepade handlingar och en gemensam bild av verkligheten. Hatch (2002) menar att 

handlingar kan upprepas av tre orsaker och för det första kan det bero på att finna tydliga 

regler kring handlingarna, till exempel juridiskt och politiskt inflytande, som DiMaggio och 

Powell (1983) benämner tvingande institutionell påverkan. För det andra är kulturellt 

inflytande en orsak till upprepade handlingar, där handlingsmönster påverkas eller får stöd 

av normer, värderingar och förväntningar, vilket DiMaggio och Powell (1983) kallar 

normativ institutionell påverkan. Slutligen kan en orsakande faktor till upprepade 

handlingar vara en organisations önskan att likna en annan institution, vilket är ett socialt 

inflytande, eller mimetisk institutionell påverkan enligt DiMaggio och Powell (1983).  

 

Ett viktigt teoretiskt perspektiv som den institutionella teorin har bidragit med är social 

legitimitet. En organisation behöver förutom råvaror, kapital, arbetskraft, kunskap och 

utrustning också samhällets acceptans, det vill säga social legitimitet, vilket ses som en 

organisatorisk resurs. (Hatch, 2002) 
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3.7 Positiv redovisningsteori 
 

En positiv teori tar sin utgångspunkt i ett antal antaganden som genom härledning 

gör det möjligt att ställa prognoser om hur saker kommer att bli. (Henderson, Peirson 

och Brown i Deegan, 2003) Positiva teorier baseras på observationer i verkligheten 

varpå prognosen testas. Om utfallet stämmer överens med prognosen har en förklaring 

uppnåtts om varför saker är som de är. Det finns flera olika positiva teorier inom 

redovisningen; Legitimitetsteorin, Intressentteorin25 och Agentteorin är några exempel. (Deegan, 

2003) 

3.7.1 Legitimitetsteori 
 

Legitimitetsteori förutsätter att organisationer ständigt söker försäkra sig om att agera inom 

gränser och efter normer som råder i deras respektive sociala omgivningar. Dessa gränser 

och normer är föränderliga, vilket fordrar att organisationen är mottaglig för dessa 

förändringar. Det kan sägas att organisationen ingår ett socialt kontrakt med dem som 

påverkas av dess agerande och genom att tillvarata deras intressen ger det organisationen 

legitimitet, då det förväntas av organisationen att den rättar sig efter villkoren i detta 

kontrakt. Dessa villkor kan vara både uttryckliga, antydda samt föränderliga. (Brown och 

Deegan 1998) 

 

Shocker och Sethi (1974 i Brown och Deegan, 1998) menar att i det fall organisationen inte 

lever upp till samhällets förväntningar, kan den bli bestraffad genom att det sociala 

kontraktet dras tillbaka genom eliminerad eller sjunkande efterfrågan, försämrad möjlighet 

att finna arbetskraft och kapital samt att staten kan lagstifta mot organisationers oönskade 

beteenden. Deegan (2003) förklarar att legitimitetsteorin lägger tonvikten på organisationen 

är en del av ett socialt system, i vilket det agerar. För att uppnå legitimitet antar 

organisationen olika strategier för att försäkra sig om samhällets godkännande. Lindblom 

(1994 i Gray et al., 1996) föreslår fyra strategier en organisation kan använda för att uppnå 

eller bevara legitimitet:  

 

• utbilda och informera dess intressenter om förändringar i dess prestationer och 

aktiviteter,  

                                                 
25 Stakeholdertheory 
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• ändra intressenternas uppfattning om dess beteende, men inte förändra det faktiska 

beteendet,  

• dra uppmärksamheten från mindre väl sedda handlingar och rikta den mot relaterade 

positiva handlingar,  

• förändra externa förväntningar gällande dess prestation.  

3.7.2 Intressentteori  
 

Intressentteorin kan enligt Jones och Wicks (1999) presenteras i fyra grundläggande 

punkter:  

 

• företaget/organisationen har relationer till många intressenter som påverkar och 

påverkas av dess beslut,  

• teorin har att göra med naturen av dessa relationer i termer av både processer och utfall 

för organisationen och dess intressenter,  

• alla gruppers intressen har ett inneboende värde och inga intressen antas dominera över 

andra  

• teorin fokuserar på beslut angående organisationens styrning 

 

En definition av intressenter ges av Freeman och Reed (1983): ”Any identifiable group or 

individual who can affect the achievement of an organization´s objectives or who is affected by the 

achievement of an organization´s objectives”. Utan tvivel kan många individer klassas som 

intressenter enligt ovanstående definition, vilka visas i tabell 3-4 nedan: 

 

Miljövänlighet och socialt ansvarAcceptans och legitimitetOpinionsgrupper

Skatter, avgifter och arbetstillfällenInfrastruktur, utbildning och serviceStat och kommun

Räntor, amorteringar och välskötta företagKapitalLångivare

BetalningarVaror, tjänster, kvalitet och serviceLeverantörer

Varor, tjänster, kvalitet och serviceBetalningarKunder

Lön, trygghet, utveckling och medbestämmandeArbeteMedarbetare

Lön, status, prestige och maktArbeteFöretagsledning

Utdelning och avkastningKapitalÄgare

Belöning från organisationenBidrag till organisationenIntressentgrupp

Miljövänlighet och socialt ansvarAcceptans och legitimitetOpinionsgrupper

Skatter, avgifter och arbetstillfällenInfrastruktur, utbildning och serviceStat och kommun

Räntor, amorteringar och välskötta företagKapitalLångivare

BetalningarVaror, tjänster, kvalitet och serviceLeverantörer

Varor, tjänster, kvalitet och serviceBetalningarKunder

Lön, trygghet, utveckling och medbestämmandeArbeteMedarbetare

Lön, status, prestige och maktArbeteFöretagsledning

Utdelning och avkastningKapitalÄgare

Belöning från organisationenBidrag till organisationenIntressentgrupp

 
Tabell 3-4 Bidrag till och belöningar från organisationen, (Ax et al., 2002) 
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Mellan organisationen och intressenterna föreligger ett beroendeförhållande. Det krävs en 

balans mellan vad intressenterna bidrar med och vilka belöningar organisationen lämnar till 

dem. Förutsättningen för att en intressentgrupp ska vilja tillhöra en organisation är att 

belöningen de får överstiger dess bidrag. (Ax et al. 2002)  

 

Företagets ekonomiska och sociala syfte är att skapa och fördela värdeökning till alla 

primära26 intressegrupper utan att favorisera en grupp framför en annan. Företagsledningen 

är numera ansvarig för att fullfölja företagets skyldigheter till samtliga primära 

intressegrupper. Detta innebär att företagsledningen måste lösa oundvikliga konflikter 

mellan konkurrerande intressen, vilket kräver en förmåga att bedöma dessa så rättvist som 

möjligt. För det fall en intressentgrupp anser sig orättvist eller felaktigt behandlad, kan den 

dra sig ur organisationens system av intressenter och på så sätt hota dess överlevnad. 

(Clarkson, 1995) 

 

Förutom de intressentgrupper som verkar nära och i en organisation, finns också den 

internationella och globala aspekten som en del av omgivningen. Intressen som rör 

förhållanden och trender ur ett internationellt perspektiv, blir en del av organisationens 

omgivning som helhet. Sådana element kan vara till exempel institutioner som 

handelsorganisationer, internationella valutafonden och ur denna undersöknings 

perspektiv, bland annat EU och IASB. (Hatch, 2002)  

3.7.3 Agentteorin 
 

Watts och Zimmermans (1986) Positive Accounting Theory (PAT) avser att förutsäga och 

förklara varför organisationer väljer att använda sig av en viss redovisningsmetod framför 

andra, men säger ingenting om vilken metod som bör användas. Denna positiva 

redovisningsteori, som även kallas agentteorin, grundar sig på det centrala ekonomiska 

antagandet att individer drivs av egenintresse och agerar i en opportunistisk anda för att 

maximera sin välfärd. Vidare fokuserar teorin på relationerna mellan olika individer som 

bidrar med olika resurser i en organisation och hur redovisning används som ett hjälpmedel 

i dessa relationer. Det kan röra sig om relationer mellan företagets ägare, som bidrar med 

eget kapital och de chefer som utsetts för att leda företaget och därmed bidrar med sina 

                                                 
26 Clarkson (1995) förklarar primära intressenter vara sådana som organisationen är beroende av för att 
överleva. Dessa är aktieägare, investerare, anställda, kunder, leverantörer och staten. Sekundära intressenter 
kan utöva inflytande på eller påverka organisationen, men är inte nödvändiga för dess överlevnad. 
Miljöorganisationer och media utgör exempel på sekundära intressenter.  

37 



-KAPITEL 3- 

ledaregenskaper. Det kan även handla om relationer mellan chefer och företagets 

gäldenärer. Dessa relationer innehåller ofta någon form av delegering av beslutsfattande 

från en person till en annan, den så kallade principal-agent relationen som ligger till grund 

för agentteorin. När beslutsfattande delegeras från en ägare (principal) till en underordnad 

chef (agent) föreligger en risk för bristande effektivitet och följdkostnader som kan uppstå 

då en chef inte har incitament att arbeta lika hårt som företagets ägare om han inte får ta 

del av företagets resultat. Den så kallade agentkostnaden27 som uppstår är den potentiella 

vinstminskningen som uppstår i och med delegeringen av beslutsfattande som lett till att 

den underordnade chefen inte presterar lika bra som ägaren själv hade kunnat göra. PAT 

förespråkar att organisationer ska sträva efter att få ägarnas och chefernas intressen att 

samspela. Flera av de metoder som används för att få dessa intressen att alliera sig baserar 

sig på redovisningen, vilket kan leda till ökade kostnader i och med att finansiella rapporter 

behöver upprättas. Detta fenomen kallar Watts och Zimmerman för bonding cost .  

3.8 Kulturella faktorer 
 

Det finns skillnader i redovisningen världen över, vilka bland annat kan förklaras av 

kulturella faktorer. Gray (1988) ställer upp ett antal kulturella värderingar som grundar sig 

redovisning som inhämtats från redovisningslitteratur och praxis i olika länder:  

  

Professionalism vesrus Statutory Control28 – Professionell individuell utövning och självreglering 

föredras framför föreskrivna krav och lagstadgad kontroll. I vilken utsträckning 

yrkesutövande inom redovisning ska ha kontroll över redovisningen är i många västländer 

en omtvistad fråga. Ska dessa vara föremål för lagstadgad kontroll eller få kontroll över 

redovisningstandards som privata självreglerande organ?  

 

Uniformity29 versus Flexibility – Likformig redovisning föredras för jämförelse mellan företag 

och över tid istället för flexibilitet. Denna dimension avseende värderingar inom 

redovisning är betydelsefull, då attityder om likformighet, konsekvens och jämförbarhet är 

grundläggande världen över.  

 

                                                 
27 Agency costs of equity 
28 Lagstadgad kontroll 
29 Likformighet 
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Conservatism versus Optimism – En försiktig syn angående redovisning föredras framför ett 

mer risktagande synsätt. Detta för att kunna hantera framtida osäkerhet bättre. 

Kontinentaleuropeiska länder som Tyskland och Frankrike har av tradition en konservativ 

hållning i motsats till USA och Storbritannien, vilka har en mindre konservativ inställning 

till osäkerheten. Sådana skillnader beror till exempel på hur kapitalmarknaderna är 

uppbyggda, användarnas intressen och skattelagstiftning.  

 

Secrecy30 versus transparency31 – Här föredras konfidentialitet och innehållande av 

redovisningsinformation om verksamheten istället för en mer transparent och öppen 

hållning. Konfidentialitet i affärsrelationer är ett grundläggande drag i denna dimension.  

 

Gray (1988) presenterar redovisningssystemen i två figurer där de olika värderingarna 

används för att klassificera de olika kulturella områdena. Detta i en kontext som avser de 

olika värderingarna avseende redovisning. Gray gör vidare en distinktion mellan 

auktoritetens upprätthållande32 i redovisningssystem och vilka egenskaper som finns 

angående mätning och information. Se figur 3.3 och 3.4. 
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Figur 3:3 Redovisningssystem: Auktoritet och upprätthållande, (Gray, 1988) 

 

                                                 
30 Hemlighetshållande 
31 Transparens/öppenhet 
32 Enforcement 
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Klassificeringen i figur 3.3, vilken visar grad av auktoritet och upprätthållande, ger att 

anglosaxiska och nordiska länder kan ställas mot germanska och utvecklade latinska länder 

och vidare med Japan, Östeuropa, afrikanska och mindre utvecklade latinska och asiatiska 

länder. De kolonialasiatiska länderna presenteras separat och representerar en blandning av 

influenser. I figur 3.4, vilken visar behandling av mätning och information, står de 

kolonialasiatiska länderna i närmare relation med de anglosaxiska och nordiska länderna. 

Dessa står mot de germanska och mer utvecklade latinska länderna, vilka kan relateras 

närmare till Japan, Östeuropa och de mindre utvecklade asiatiska, afrikanska och latinska 

länderna. (Gray, 1988) 
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Figur 3:4 Redovisningssystem: Mätning och information, (Gray, 1988) 

 

Gray (1988) säger att forskning har visat att det finns olika mönster i redovisningen 

internationellt och att utvecklingen av de nationella systemen för finansiella rapporter är 

relaterade till omvärldsfaktorer. Det Gray avsett med sin undersökning är att ge ett 

teoretiskt bidrag avseende kulturens påverkan på den internationella redovisningen. 
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3.9 Professionalism 
 

Studiet av professioner har traditionellt motiverats av ett intresse att förklara den 

dominanta positionen ett fåtal yrkesgrupper har. Den huvudsakliga frågan vid teoretiska 

analyser om professioner, är vilka utmärkande drag som skiljer professioner från andra 

yrken och hur dessa särdrag relateras till den ekonomiska och sociala makt som tillskrivs de 

professionella yrkesgrupperna. Forskningen kring denna fråga har skapat insikt om de 

strukturer och relationer som karaktäriserar nutida professioner. (Tolbert, 1990) 

 

Abbott (1988) gör antagandet att konkurrens professioner emellan, är orsaken till en 

yrkesgrupps förmåga att tillskansa sig exklusiv kontroll över arbetsaktiviteter. På grund av 

detta förkastas tanken att yrken som professionaliseras kan studeras isolerat från andra 

yrken. Orsaken till förändringar i professioner över tid kan istället förklaras av variationer 

inom dem. Det vanliga, alltför förenklade synsättet om professioners interna likformighet 

är därför problematiskt. Vidare bör en analys av professioner också ta hänsyn till större 

förändringar som skett över tiden för att bättre förståelse för processen inom professioner.  

 

Traditionella studier av professioner har typiskt sett ägnat mycket tid och energi åt att 

utveckla och definiera en precis definition av begreppet profession. Abbott (1988) 

definierar mer fritt begreppet som ”exclusive occupational groups applying somewhat abstract 

knowledge to particular cases.” Det mest särskiljande draget hos professionella yrken är att de 

innehar en viss teoretisk kunskap, på vilken professionen grundar sin rätt till exklusiv 

kontroll över specifika arbetsaktiviteter. Majoriteten av yrkesgrupper vilar potentiellt eller 

faktiskt på någon typ av teoretisk kunskap. En yrkesgrupp grundar sina anspråk avseende 

professionell status på denna kunskap, men dessa anspråk är inte nödvändigtvis starkt 

relaterade till de verkliga aktiviteter som dess medlemmar utför. Det kan finnas kvalitativa 

skillnader yrken emellan, vilket ger att vissa yrkesgrupper sannolikt utvecklar och gör 

anspråk på teoretisk kunskap, med anledning av det arbete de utför. Ett exempel på detta är 

skillnaden mellan revisorer och ekonomiassistenter, där den förra gruppen har lyckats 

konstruera en generell, mer eller mindre teoretisk kunskapsbas, som de åsyftar när de vill 

göra professionell status gällande. (ibid.)  

 

Eftersom professionalism baseras på specialkunskaper, är den särskiljd från både 

byråkratiska eller marknadsbaserade former av arbeten. Synen på professionalism ges som 
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ett alternativ till fri marknad och byråkrati. Detta är en betydelsefull utveckling och är 

beroende av att yrkena som sådana är förtjänta av en egen teori, utan att ordnas in i klasser 

eller innefattas i organisationsteori. I vissa yrken är en kontroll av arbetsuppgifter önskvärd, 

då den motverkar att medarbetare fjärmar sig från professionen. Denna kontroll förhindrar 

även standardisering och objektifiering av konsumenter. Professionalism är en önskvärd 

metod för att tillhandahålla komplexa, oinskränkta tjänster till allmänheten. Byråkratiska 

och marknadsbaserade lösningar skulle försvaga kvaliteten i servicen till konsumenter, 

vilket är ett argument för denna syn på professionalism. Det betyder emellertid inte att 

professionerna bör få politiskt och ekonomiskt självstyre. Dock bör det finnas skydd för 

vissa yrken för att främja ett stöd för viss kunskap och yrkesskicklighet, vilka är av stort 

värde för samhället och för att bevara förtroendet i relationerna till klienter. (Freidson, 

1994) 

3.10  A priori-modellen 
 

Detta avsnitt beskriver hur en verklighet kan se ut teoretiskt, i den kontext detta arbete 

avser. Utgångspunkten tas i en idé, för att sedan gå vidare till att förklara hur den kan 

spridas samt vad och vilka som ses vara bärare av idéer. Nästa steg är att beskriva hur en 

idé kan bli stark och få legitimitet. Vidare är de organisationer som berörs av en idé och 

som påverkar idén viktiga komponenter i sammanhanget, liksom presumtiva övriga 

intressenter. Institutionella och kulturella faktorer är grundläggande för hur en idé formas, 

färdas och mottas, det vill säga vilka specifika egenskaper som kan tillskrivas mottagarna 

samt dem som utformat idén. Modellen ska ses som en förenklad bild av en teoretisk 

verklighet, där utgångspunkten är en idé som färdas och påverkas av olika faktorer under 

resans gång. Se figur 3.5. 
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Figur 3:5 A priori-modellen visuellt 

 

Idéer och idébärare - En idé ses av Czarniawska och Joerges (1996) som en föreställning 

som blivit känd exempelvis genom texter och idén har då omvandlats till ett objekt, som 

kan omsättas till handling. Idéer anammas genom kommunikation och rör sig i både tid 

och rum. Idén kan ha uppkommit på en lokal plats för att sedan ha överträtt gränserna för 

denna lokala plats, för att därefter uppmärksammas i ett globalt sammanhang. De paketeras 

och omlokaliseras för att paketeras upp på en annan plats, tolkas och färdas vidare. Idéer 

färdas idag snabbt och tolkningen snabbas upp och förstoras med hjälp av teknologi, som 

exempelvis massreproduktion och den teknologi massmedia använder sig av. En idé som 

ingår i en idéströmning kan bli institution och vinna legitim status om den är framgångsrik. 

Sahlin-Andersson och Engwall (2002) skriver i likhet med Czarniawska och Joerges (1996) 

att idéer inte flödar automatiskt. De skapas aktivt, transformeras och cirkuleras av olika 

bärare. Dessa kan vara till exempel media, konsulter, forskare, experter, rådande praxis och 

internationella organisationer. Sahlin-Andersson och Engwall (2002) menar att vissa idéer 

blir starka på grund av vem som har transporterat, formulerat, paketerat samt gett idéerna 

sitt stöd.  

 

Legitimitet, intressenter och egenintresse - Legitimitet är nära knuten till intressenter, 

eftersom det är genom organisationens intressenter legitimiteten uppnås. Enligt Brown och 

Deegan (1998) upprättas ett socialt kontrakt mellan organisationen och dem som påverkas 

av organisationens agerande. Kontraktet innehåller de villkor intressenterna ställer och 

dessa ska organisationen rätta sig efter om den vill erhålla legitimitet. För att få legitimitet 
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ska organisationerna tillgodose intressenternas intressen och särskilt dem de är beroende 

av. Organisationer har relationer med många intressenter, som till exempel staten, 

investerare, anställda och samhället. Vad gäller intressenter som individer skriver (Watts 

och Zimmerman, 1986) att dessa drivs av egenintresse och agerar så att deras välfärd 

maximeras. Detta är ett grundläggande ekonomiskt antagande enligt agentteorin. 

 

Institutionella faktorer33 - Choi och Meek (2005) samt Nobes (2004) är forskare som 

undersökt faktorer, vilka kan förklara skillnader i redovisning länder emellan. Choi och 

Meek framhåller åtta faktorer som haft ett stort inflytande på redovisningens utveckling i 

olika länder, vilka är kapitalstruktur, rättsystem, beskattning, politik och ekonomi, inflation, 

ekonomisk utveckling, utbildningsnivå och kultur. Nobes lägger till ytterligare faktorer, som 

exempelvis rättssystem, redovisningsyrkets status, historia samt teoriinfluenser. Dessa forskare 

kategoriserar redovisningen i de industrialiserade länderna bland annat utifrån vilket 

rättssystem som finns i länderna. Länder som baserar sitt rättssystem på sedvanerätt tillhör 

den anglosaxiska redovisningstraditionen och länder vars rättssystem grundas på civilrätt 

tillhör den kontinentala redovisningstraditionen. Civilrättsliga länder införlivar 

redovisningsreglerna i nationell lag, vilket tenderar att göra dessa regler mer föreskrivande 

än i länder där sedvanerätt tillämpas. I dessa länder ges revisorerna istället ett stort 

inflytande avseende normbildningen. Huruvida det finns en koppling mellan redovisning och 

beskattning påverkar också hur redovisningen utformas.  

 

En institutionell faktor är formad utifrån kulturella och sociala värderingar. Gray (1988) har 

gjort en klassificering av kulturella faktorer för olika länder. Enligt Grays klassificering 

avseende auktoritet, står de anglosaxiska länderna för flexibility och professionalism. Dessa 

värderingar har statutory control och uniformity som motsatser. De nordiska länderna tillskrivs 

en hög grad av professionalism och ses som något mindre flexibla än de anglosaxiska. De 

germanska länderna har också en hög grad av professionalism, men länderna anses värdera 

uniformity högre än anglosaxiska och nordiska länder. Behandlingen av mätning och 

information ställs av Gray (1988) i relation till optimism – conservatism och secrecy – transparency. 

De germanska länderna anses vara relativt konservativa och upprätthåller en hög grad av 

hemlighållande. De anglosaxiska länderna står för optimism och transparens, vilket också 

de nordiska länderna gör, dock i något lägre grad.  

 
                                                 
33 Teorin talar om dessa faktorer som kulturella faktorer. I denna uppsats benämns dessa faktorer 
institutionella faktorer.  
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4 Empiri 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur IASB gått tillväga med SME-projektet. Vidare beskrivs 

hur länderna är beskaffade avseende de institutionella faktorer som valts för denna uppsats, följt av en 

presentation av respondenterna och deras yttranden under respektive land.  

4.1 SME-projektet 
 
I de flesta länder i världen är de flesta företag enligt lag skyldiga att upprätta finansiella 

rapporter enligt nationella redovisningsprinciper och standards. Bara i Europa gäller detta 

cirka fem miljoner företag av vilka den stora majoriteten är små- och medelstora företag. I 

nuläget är det endast ett fåtal SMEs som måste efterleva internationella 

redovisningsstandards. (Iasplus) Detta är upprinnelsen till att IASC i sin 

övergångsrapport vid ombildandet till IASB år 2000, skrev att det förelåg ett behov av 

särskilda redovisningsregler för små- och medelstora företag. Vidare angav Trustees, 

som ingår i IASCF, i sin årliga rapport 2002 att de gav sitt stöd till IASB i arbetet med 

att undersöka särskilda frågor som rör tillväxtekonomier och små- och medelstora 

företag. Styrelsen för IASB påbörjade därmed ett projekt för att utveckla 

redovisningsstandards anpassade för SMEs. I september 2003 höll IASB ett möte där 

representanter för nationell redovisning från 40 av världens länder bjöds in. Inför mötet 

genomförde IASB en undersökning om de olika ländernas redovisningsstandards för 

SMEs. Respondenterna blev 3034 till antalet, organisationen EFRAG medräknat. Målet med 

denna undersökning var för det första att undersöka hur SMEs faktiskt rapporterade i olika 

länder och vilka lättnader som tillämpades avseende redovisningen för SMEs. För det 

andra efterfrågades standardsättarnas åsikter om hur IASB borde agera i frågan. (Pacter, 

2004:1) Vid styrelsens offentliga möten andra halvan av 2003 och tidigt 2004 

utvecklades några inledande och preliminära ståndpunkter om en grundläggande 

utgångspunkt att följa i utvecklingen av IFRS för SMEs. Det som framkom av dessa 

möten, var att dessa standards ska vara uppbyggda på samma sätt som IFRSs, minska 

redovisningsbördan för SMEs, underlätta för en enkel övergång till fullständig IFRS för 

SMEs som blir publika, samt fokusera på de behov som användare av SME-rapporter har. 

                                                 
34 Australien, Canada, Kina, Danmark, EFRAG, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Ungern, Indonesien, Iran, 
Italien, Japan, Korea, Malaysia, Moldavien, Nederländerna, Nya Zealand, Norge, Pakistan, Polen, Ryssland, 
Singapore, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Thailand, Storbritannien, USA 
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En rådgivningsgrupp bildades där medlemmarnas uppgift skulle vara att uttrycka sina 

åsikter och kommentarer i specifika frågor. Denna rådgivningsgrupp består av 

representanter från ett 20-tal olika länder35. (IASB 3 samt bilaga 1) 

 

Detta ledde sedan vidare till att IASB tog fram diskussionsunderlaget ”Preliminary 

Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities” vars syfte var att 

erhålla kommentarer till sin grundläggande utgångspunkt, samt ytterligare aspekter 

avseende projektet som respondenterna önskade uttrycka sina åsikter över. I 

diskussionsunderlaget presenterades redovisningsfrågor av betydelse för små- och 

medelstora företag samt vilka IASBs preliminära ståndpunkter var i dessa frågor. 

Enkäten utformades med huvudfrågor från 1 till 9 a-d, där själva frågan inleddes i a) 

för att följas av olika alternativa lösningar på frågan samt argument för och emot i b). 

IASBs preliminära ståndpunkt och anledningen till denna framkom i c), medan 

specifika frågor som styrelsen önskade respons på presenterades i d). 

Diskussionsunderlaget publicerades på IASBs hemsida i form av en öppen inbjudan 

att kommentera för den som önskade. Dessa yttranden skulle vara IASB tillhanda 

senast i slutet av september 2004. (IASB 3) 

 

Vid styrelsens möte fjärde kvartalet 2004 togs respondenternas yttranden och de 

frågor som väckts, i beaktande. Vidare fattades ett preliminärt beslut om hur projektet 

lämpligast skulle fortlöpa. Detta beslut, som bekräftades på nytt under styrelsens 

möte i januari 2005, innebar bland annat att styrelsen beslutade att fortsätta med 

projektet och utveckla ett första utkast för SME-standards i form av ett ”Exposure 

draft”. Detta beslut fattades eftersom responsen på diskussionsunderlaget visat att det 

fanns ett klart behov av IFRS för SMEs och att organisationer i många länder 

föredrog att tillämpa internationella redovisningsregler istället för nationella. Vidare 

beslöts att IFRS för SMEs skulle fokusera på icke börsnoterade bolag som har andra 

externa användare av sin finansiella information än ägarna. Dock skulle de vara upp 

till de olika jurisdiktionerna att tillåta dessa regler för alla SMEs, även de riktigt små 

företagen. Det skulle även vara upp till de olika jurisdiktionerna att besluta om vilken 

typ av företag som ska tillämpa IFRS för SMEs och IASBs uppgift skulle endast bestå 

i att anvisa vilken typ av företag de ej fann lämpliga för tillämpandet av dessa regler. 

Många respondenter ansåg att det förelåg ett behov av förenklade igenkännings- och 

                                                 
35 Se bilaga 1 för förteckning över medlemmarna 
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mätningsprinciper, men få hade gett konkreta exempel på hur detta skulle ske, varpå 

IASB bestämde att mer information behövde samlas in på detta område. Styrelsen 

beslöt därmed att hålla ”round-table meetings” med framställare och användare av SMEs 

finansiella rapporter för att diskutera möjliga ändringar av igenkännings- och 

mätningsprinciper i fullständig IFRS att tillämpas i det förenklade regelverket. IASB-

anställda fick till uppgift att formulera ett ”Staff Questionnaire” att publicera på 

hemsidan för att fastställa lämpliga frågor att diskutera vid dessa möten. I mitten av 

oktober 2005 hölls ett sådant möte i London där representanter för 43 olika 

organisationer fanns representerade. IASBs arbetsgrupp sammanställde på ett möte 

under sommaren 2005 en omfattande rapport med rekommendationer för styrelsen 

att fatta beslut om avseende IFRS för SMEs. Några exempel på arbetsgruppens 

rekommendationer var bland annat att fullständig IFRS ska tillämpas av företag med 

offentligt ansvar, medan IFRS för SMEs ska tillämpas av företag med begränsat 

ansvar. Fullständig IFRS ska dock innehålla några undantag för de företag med ”public 

accountability”36 som ej är börsnoterade. Vid utvecklandet av IFRS för SMEs ska IASB 

ha företag i storleksordningen 50 anställda med en årlig intäkt på tio miljoner pund i 

åtanke. (IASB 5) 

 

Vid IASBs styrelse möte i januari 2006 presenterades ett nära nog komplett 

preliminärt första utkast av ett ”Exposure Draft” av IFRS för SMEs. Detta utkast 

diskuterades av styrelsen under februari och mars då ett preliminärt beslut om 

innehållet fattades. Baserat på detta beslut reviderades och diskuterades utkastet av 

styrelsen på ett möte i maj 2006, följt av ytterligare omarbetningar och diskussioner i 

juli samma år. I augusti 2006 publicerades detta utkast av ”Exposure Draft” på IASBs 

hemsida Styrelsens överläggningar fortsatte i september och oktober 2006 för att i 

februari 2007 publicera ett ”Exposure Draft” att kommentera senast 1 oktober 2007 på 

IASBs hemsida. Under yttrandeperioden avser IASB att utföra fältundersökningar, 

göra fältbesök samt anordna ”round-table meetings” med SMEs, små revisionsföretag 

och andra för att diskutera förslaget. Arbetsgruppen ska sammanträda en fjärde gång 

för att sedan ett slutgiltigt IFRS för SMEs presenteras under andra hälften av 2008. 

(IASB 5) 

                                                 
36 Offentligt ansvar. Författarnas översättning. Ett företag har offentligt ansvar om de är börnsoterade eller 
förvaltar tillgångar för banker, försäkringsbolag etcetera. (IASB 2) 
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Nedan visas en sammanfattande, förenklad figur av hur SME-projektet har utvecklats. 

Det vill säga hur idén om internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs 

har rört sig över tiden. Se figur 4.1. 

 

IASB

Idé IFRS för SMEs

Tyskland, Stor-
britannien, 
Norge, Sverige

Standardsättande organisationer, 
revisorsorganisationer, SMEs, 
övriga berörda

1

1

2

2

1

13

2

2

3
3

IASB

Idé IFRS för SMEs

Tyskland, Stor-
britannien, 
Norge, Sverige

Standardsättande organisationer, 
revisorsorganisationer, SMEs, 
övriga berörda

1

1

2

2

1

13

2

2

3
3

 
Figur 4:1 SME-projektets utveckling 

 

Figuren visar förloppet, i vilket IFRS för SMEs har rört sig. Pilarna markerade med 

nummer ett, åskådliggör den första undersökningen (2003) som företogs av IASB för 

att ta reda på hur SMEs utformade sina finansiella rapporter i olika länder. Siffran två 

motsvarar det diskussionsunderlag IASB därefter utarbetade och sände ut i början av 

2004. Efter möten, diskussioner och omarbetningar av IASB, presenterades ett första 

utkast till IFRS för SMEs, vilket sändes ut i februari 2007. Detta visas av pilarna som 

är numrerade med siffran tre. Den streckade pilen illustrerar att IASB inväntar 

kommentarer angående detta första utkast av redovisningsstandards för SMEs fram 

till den 1 oktober 2007. Utkastet ska efter detta bearbetas för att leda fram till en 

slutgiltig uppsättning redovisningsregler under den senare hälften av 2008.  

4.2 Frågeställningar 
 

1a) Samtycker Ni till att fullständig IFRS är tillämpligt för alla typer av företag? Om inte, varför? 

 

1b) Samtycker Ni till att IASB ska utveckla särskilda redovisningsprinciper för SMEs?  

Om inte, varför? 

 

1c) Samtycker Ni till att dessa redovisningsprinciper inte ska tillämpas av börsnoterade bolag eller andra 

typer av företag som inte avses av IASB även om nationella regler skulle tillåta detta? Håller du också 

48 



-KAPITEL 4- 

med om att ifall denna typ av företag tillämpar IFRS för SMEs kan inte deras finansiella rapporter anses 

vara förenliga med IFRS för SMEs? Om inte, varför? 

 

2) Vad bör målsättningen med att utveckla speciella redovisningsregler för SMEs vara? 

 

9) Finns det någon annan fråga Ni önskar belysa avseende hur IASB bör hantera projektet med att 

utveckla IFRS för SMEs?  

 

Vad gäller Staff Questionnaire är dessa frågor av mer teknisk art, som ej är relevanta för 

undersökningen. Då de flesta respondenter valt att lämna generella kommentarer och 

uttalat sin åsikt om IFRS för SMEs har dessa svar valts att ta med i empirin då de ger 

uttryck för respondenternas inställning till införandet av IFRS för SMEs. 

4.3 Tyskland 

4.3.1 Institutionella faktorer 
 

Redovisningens historia - Tysk redovisning har varit lagstadgad ända sedan 1861 då 

den första enhetliga redovisningslagen tillkom i form av Allgemeines Deutsches 

Handelsgesetzbuch37. Aktiebolagslagen, Aktiengesetz, infördes 1870 och kom att utgöra 

startpunkten för differentierad finansiell rapportering, då striktare redovisningsregler 

krävdes för att trygga borgenärsskyddet. Den tyska handelsbalken, Handelsgestzbuch, 

utkom 1897 i och med den nya civilrättsliga lagstiftningen. Med den kom kravet på att 

redovisningen skulle utföras med iakttagande av Grundsätze ordnungsmäβiger Buchfüring38. 

Principen Massgeblichkeitzprincip utvecklades i slutet av 1800-talet och skrevs in i 

Skattelagen 1920. Principen innebar att de finansiella rapporterna även skulle utgöra 

underlag för skatteberäkningen. I slutet av 1950-talet och mitten av 1960-talet 

genomgick Aktiebolagslagen en reform, vilken främst innebar en inriktning mot 

kapitalmarknaden och aktieägarnas intressen. Redovisningsreglerna i 1965 års 

Aktiebolagslag har haft en fundamental påverkan på dagens redovisning och har 

därför kommit att utgöra ett viktigt landmärke i tysk redovisning. (Eirle, 2005) I slutet 

av 1985 införde Tyskland EU-direktiven39 i sin lagstiftning, då den kom att ingå i 

HGBs tredje bok som integrerar alla redovisningsregler gällande bokföring, 

                                                 
37 Handelsbalken 
38 God redovisningssed 
39 EUs fjärde, sjunde och åttonde direktiv 
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redovisning, finansiell rapportering och revision i en enda lag som är tillämplig för 

alla typer av bolag. (Choi och Meek, 2005) I och med införandet av EU-direktiven har 

den anglosaxiska redovisningstraditionen smugit sig in i den tyska redovisningen. Det 

är begreppet rättvisande bild som har kommit att få ökad betydelse i redovisningen. 

(Fagerström och Lundh, 2004) 

 

Beskattningssystem - Tyskland har en stark koppling mellan redovisning och beskattning 

som regleras i bolagsrätten i form av principen Massgeblichkeitsprinzip. Detta samspel mellan 

skattesystem och vinstutdelningssystem innebär att de liberala skattereglerna minskar den 

beskattningsbara inkomsten, samt reducerar den redovisade vinsten som ligger till grund 

för utdelning till aktieägarna. (Schwencke, 2005) Det görs ingen distinktion mellan den 

finansiella rapport som upprättas för årsredovisningen eller den som upprättas för 

skatteändamål. Detta innebär exempelvis att tillåtna skatteavsättningar som avskrivningar 

över plan även måste framgå i den finansiella rapporten. (Choi och Meek, 2005)  

 

Kapitalmarknadsstruktur - Den tyska redovisningen är starkt kreditmarknadsorienterad 

och har borgenärsskyddet i fokus. Kreditmarknaden och staten är därmed de främsta 

intressenterna av redovisningsinformationen, vars huvudsakliga syfte är att fastställa den 

utdelningsbara vinsten till aktieägarna. (Nobes och Parker, 2004; Schwencke, 2005). 

Försiktighetsprincipen är av stor betydelse, vilket innebär att en konservativ hållning vid 

upprättandet av lagar och grundläggande redovisningsprinciper intas. (Schwencke, 2005) 

Försiktighetsprincipen innebär även en konservativ värdering av balansräkningen, som tar 

sitt uttryck i att tillgångar tenderar att undervärderas, skulder att övervärderas och reserver 

ses som ett skydd mot sämre tider. (Choi och Meek, 2005)  

 

Normgivande organ - Anmärkningsvärt inom den tyska redovisningen är att innan 

1998 fanns ingen standardsättande organisation i Tyskland som det gjorde i de 

engelsktalande länderna. Dock fanns en organisation som hade en rådgivande 

funktion vid framtagandet av lagförslag rörande redovisningsfrågor. I och med den 

nya lagen om kontroll och genomsyn som infördes 1998 bildades Deutsches 

Rechnungslegungs Standards Committee40 (DRSC) som kom att bli den första normbildande 

organisationen för redovisning i Tyskland. Syftet med organisationen var att utveckla 

redovisningsrekommendationer för koncernredovisning, ha en rådgivande funktion 

                                                 
40 Tyska redovisningsstandardskommittén 
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vid ny lagstiftning, samt representera Tyskland i internationella 

redovisningssammanhang. German Accounting Standards Board (GASB) är en 

underliggande avdelning till DRSC som bildades för att utveckla nationella 

redovisningsstandards som skulle vara förenliga med den internationella 

motsvarigheten. GASB består av sju oberoende experter som utgörs av revisorer, 

finansanalytiker, akademiker och representanter från industrin, vilka har till uppgift 

att stå för själva framtagandet av redovisningsstandards. Detta sker genom 

arbetsgrupper som gör utredningar och tar fram rekommendationer som sedan 

presenteras för styrelsen. När nya redovisningsstandards har utfärdats måste de 

godkännas av det tyska justitiedepartementet innan de antas. (Choi och Meek, 2005) 

Medlemmarna i GASB måste besitta sakkunskap och ha erfarenhet från tysk och 

internationell redovisning. För att kunna vara oberoende får de inte ha anställning 

som revisorer i privata eller offentliga organisationer under tiden de ingår i GASB. 

(Schwencke, 2005) 

 

Profession - Revisorsprofessionens ställning i Tyskland är ganska obetydlig i en 

internationell jämförelse. (Choi och Meek, 2005) Revisorer ges inget större utrymme i 

framtagandet av redovisningsstandards, jämfört med USA och Storbritannien. (Nobes och 

Parker, 2004) För att få kalla sig revisor i Tyskland krävs en universitetsexamen inom 

företagsekonomi, nationalekonomi eller juridik samt fem års praktisk erfarenhet, eller tio 

års praktisk erfarenhet för de som saknar universitetsutbildning. (Mathews och Perera, 

1991) Det tyska redovisningsinstitutet, Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.v (IdW), 

bildades 1931 till följd av en lagbestämmelse i Bolagsförordningen från samma år. 

(Mathews och Perera, 1991) 1971 etablerades det tyska revisorsamfundet, 

Wirtschaftsprüferkammer41som kom att utgöra en tillsynsmyndighet för revisorer som 

enligt lag måste tillhöra denna organisation. (Choi och Meek, 2005; Mathews och 

Perera, 1991) Revisorsamfundet har till uppgift att upprätthålla professionella 

redovisningsstandards, medan utbildningen av revisorer samt skyddandet av deras 

intressen faller på Redovisningsinstitutets lott, som även utfärdar rekommendationer 

och deltar i lagstiftningsprocessen. (Mathews och Perera, 1991) I och med den nya 

redovisningslagen som infördes 1985 och innehöll redovisningsregler för företag av 

varierande storlek, utvidgades revisionskraven till att omfatta fler bolag, vilket ledde 

                                                 
41 Revisorsamfundet 
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till att Vereidigte Buchprüfer42 bildades. Denna organisation består av edsvurna revisorer 

som endast har befogenhet att revidera små- och medelstora företag (SMEs). (Choi 

och Meek, 2005)  

4.3.2 Presentation av respondenter 
 

Tyskland har bidragit med yttranden från tio olika respondenter till Preliminary Views 

on Accounting Standards for Small- and Medium-sized Entities. Utav dem har sex stycken 

även valt att kommentera Staff Questionnaire (SQ). Två revisionsföretag har lämnat sina 

yttranden i Comment Letter (CL) 44 och 75: 

 

CL 44 Susat & Partner OHG – Revisionsföretag som bildades 1974 och har 350 

medarbetare på sex olika orter i Tyskland. (www.susat.de) Susat ingår i Grant 

Thornton GmbH som i sin tur är en del av Grant Thornton International, vilken är 

en av världens ledande revisorsorganisationer med inriktning på ägarledda företag. De 

har 22 000 medarbetare på 521 kontor i 113 länder världen över. Mer än 200 

medarbetare är medlemmar av olika nationella och internationella rådgivningsgrupper, 

arbetsgrupper och kommittéer som rapporterar till standardsättande organisationer 

(www.gti.org)  

 

                                                

CL 75 och SQ 23 AC Christes & Partner GmbH – Revisionsföretag vars medarbetare, Martin 

Zabel, har skrivit yttrandet till IASB och är auktoriserad revisor både i Tyskland och USA 

samt skattekonsult. Zabel är specialist på internationell redovisning och har många års 

erfarenhet av IFRS och US GAAP. Vidare ingår han i DRSCs arbetsgrupp för IFRS. 

Christes & Partner har ett internationellt samarbete med revisorer från främst England och 

USA, vilka besitter lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen av IFRS och US GAAP. 

(www.christes.de) 

 

I CL 53 och 108 återfinns yttranden från två revisions- och redovisningsorganisationer: 

CL 53 Institut der Wirtschaftsprüfer – IdW är en frivillig organisation för auktoriserade 

revisorer och revisionsföretag som har sitt säte i Düsseldorf. Deras målsättning är att 

bevaka medlemmarnas intressen på en nationell och internationell nivå, samt att 

vidareutbilda och stödja medlemmarna i deras dagliga arbete. Organisationen består av 

13 200 medlemmar av vilka 11 600 är auktoriserade revisorer och resten utgörs av 

revisionsföretag. (www.idw.de) 
 

42 Edsvurna revisorer 
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CL 108 Bundesverband der Bilanzbuchhalter und controller e. V – BVBC är en rikstäckande 

organisation som bevakar redovisare och controllers intressen och fungerar som ett 

språkrör för sina medlemmar såväl nationellt som internationellt. BVBC är indelat i elva 

regionala avdelningar och har tillsammans 8 000 medlemmar. (www.bvbc.de) 

 

Industrin finns representerade i CL 34 och 59 där två organisationer har valt att lämna sina 

yttranden tillsammans: 

CL 34 Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V – VDEW är ett förbund för elleverantörer och 

deras medlemmar står för 95% av elmarknaden i Tyskland. Inom industrin har VDEW en 

rådgivande funktion till företagen och bistår dem med hjälp i energipolitiska, ekonomiska, 

juridiska och tekniska frågor. (www.strom.de) 

CL 59 och SQ 27 Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI är den centrala organisationen 

för industriföretag i Tyskland. BDI bevakar medlemmarnas intressen genom att bistå i 

opinionsbildande och beslutsfattande. De bistår med information om den ekonomiska 

politiken samt stödjer företagen i den intensiva konkurrens som globaliseringen innebär. 

Med sina 37 medlemsförbund representerar de över 100 000 företag med åtta miljoner 

anställda. (www.bdi.de) 

CL 59 och SQ 39 Deutscher industrie- und Handelskammertag – DIHK representerar 3,6 miljoner 

kommersiella företag i deras relationer med kommuner, stat och regering. DIHK är det 

övergripande organet för de 81 industri- och handelskamrar som finns i Tyskland och har 

till uppgift att övervaka den tyska ekonomins intressen. (www.dihk.de) 

 

Den kooperativa sektorn ger uttryck för sina åsikter i: 

CL 80 och SQ 52 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V – DGRV är en 

spetsorganisation för den kooperativa sektorn som är den starkaste formen av ekonomisk 

organisation i Tyskland. DGRV representerar 8 500 kooperativ med över 20 miljoner 

medlemmar. DGRV företräder alla kooperativ avseende frågor om ekonomi, lagar och 

skatteregler, samt ger rådgivning angående ledning och organisation samt databehandling. 

(www.dgrv.de) 

 

Skatterådgivarnas organisation: 

CL 56 och SQ 32 Bundessteuerberaterkammer – BStBK är ett självständigt förbund för 

skatterådgivare. Deras målsättning är att främja skatterådgivning som yrke och bistå 

rådgivarna i praktiska frågor som uppkommer. Vidare tillhandahåller BStBK utbildning av 
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organisationens medlemmar och kvalitetssäkrar yrket genom konsultation och övervakning. 

(www.bstbk.de) 

 

Det tyska standardsättande organet har kommenterat frågan genom: 

CL 118 och SQ 23 Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V – DRSC – Tyska 

standardsättande organet. (www.drsc.de) 

 

Ett yttrande som inkom till Staff Questionnaire var: 

SQ 22 DATEV – Professionell IT-leverantör av affärssystem. 

4.3.3 Respondenternas yttranden 
 

Majoriteten av respondenterna anser det olämpligt för alla typer av företag, oavsett storlek, 

att tillämpa fullständig IFRS. Lämpligheten anses bero på vad syftet med de finansiella 

rapporterna är och vilket informationsbehov som föreligger. De börsnoterade bolagen är 

mer inriktade på investerares behov av information, medan SMEs finansiärer främst utgörs 

av kreditmarknaden som oftast har större insyn i företagen än kapitalmarknaden och 

därmed också har ett annat informationsbehov. Detta gör att SMEs fordrar mindre 

komplexa och sofistikerade finansiella rapporter än de börsnoterade företagen.  

 

De flesta respondenter anser också att fullständig IFRS är alldeles för komplext och 

innebär alltför omfattande redovisningskrav för SMEs. De tyska industriorganisationerna, 

BDI och DIHK (CL 59), pekar på den ytterligare arbetsbelastning och därmed ökade 

kostnad som detta skulle innebära för dessa företag, samt att nyttan som erhålls inte 

överstiger kostnaden för vad tillämpandet av fullständig IFRS skulle innebära, vilket även 

Susat & Partner (CL 44) håller med om. Att SMEs kan ha svårigheter med att tillhandahålla 

tillräckligt kvalificerad personal för att framställa finansiella rapporter i enlighet med 

fullständig IFRS nämner IdW (CL 53) som ett ytterligare argument till varför det inte skulle 

vara praktiskt genomförbart för SMEs att tillämpa fullständig IFRS. Samfundet för 

skatterådgivare, BStBK (CL 56) påvisar att grundtanken med IFRS är att underlätta 

jämförbarheten av finansiella rapporter mellan börsnoterade företag i olika länder. 

Eftersom SMEs har en helt annan kapitalstruktur än de börsnoterade företagen, leder det 

till att internationell jämförbarhet inte är av avgörande betydelse för dem. 
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Övervägande delen av respondenterna är välvilligt inställda till införandet av IFRS för 

SMEs. AC Christes & Partner GmbH (CL 75) anser att det är en oerhört viktig fråga och 

att det är avgörande för ett världsomfattande accepterande av IFRS. DRSC (CL 118) säger 

att SMEs kommer att ha nytta av en enskild uppsättning av högkvalitativa, förståeliga och 

genomförbara globala redovisningsstandards precis som börsnoterade företag. De 

föreställer sig en gemensam uppsättning standards i Europa så småningom IdW anser att 

IASB ska utveckla speciella regler för SMEs eftersom användarbehovet av finansiella 

rapporter för SMEs skiljer sig från investerarnas behov som täcks av IFRS. Vidare 

poängterar revisorsinstitutet vikten av att användarnas behov av redovisningsinformationen 

identifieras grundligt, vilket även de tyska industriorganisationerna BDI och DIHK 

instämmer i. De menar att SMEs behov måste analyseras noggrant för att ta reda på vilka 

redovisningsregler som bäst möter deras behov. Dock bör det hållas i åtanke att 

harmonisering inte ska ses som en högre prioritet än dessa företags behov. De betonar 

även vikten av att tillämpandet av IFRS för SMEs även leder till en reducering av 

kostnadsbördan, då både IdW och BDI anser att kostnads- och nyttoeffekter är viktiga 

faktorer att ta ställning till vid utvecklandet av IFRS för SMEs. Christes & Partner, menar 

att det är viktigt att beakta SMEs åsikter vid framtagandet av dessa gemensamma standards. 

Den kooperativa organisationen, DGRV (CL 80), välkomnar IASBs förslag om att utveckla 

IFRS för SMEs som lämpar sig för dess användare och framställare och gör det möjligt för 

dem att tillämpa internationella redovisningsstandards. BDI och DIHK påtalar också att 

dessa standards inte bör utsättas för ideliga omarbetningar då detta skulle medföra ökad 

arbetsbelastning för företagen.  

 

BStBK skiljer sig åt från de övriga respondenterna och anser inte att det bör utvecklas 

gemensamma internationella redovisningsregler i form av IFRS för SMEs. 

Huvudanledningen till detta anses vara att då den tyska handels- och skattelagstiftningen 

syftar till att utgöra underlag för både beräkning av vinstutdelning samt skatteberäkning 

skulle implementeringen av IFRS för SMEs vara till nackdel för tyska företag. Argumenten 

för detta är att det skulle krävas en hög arbetsinsats för att förändra redovisningen samt 

även en ökad kostnad i och med att fler finansiella rapporter måste upprättas. Vidare anges 

som argument att finansiella rapporter som upprättas i enlighet med IFRS inte lämpar sig 

för att utgöra skatteunderlag. Tyskland skulle därmed tvingas ta fram nya 

skatteberäkningsmetoder eller hålla kvar vid det nationella redovisningssystemet som 

regleras i HGB, vilket skulle medföra ökade kostnader för SMEs då parallella system i så 

55 



-KAPITEL 4- 

fall skulle behöva tillämpas. Borgenärsskyddet som fokuseras i den tyska lagstiftningen 

skulle överges vilket är något som även det tyska elförbundet, VDEW (CL 34), 

kommenterar. De anser att fullständig IFRS inte är förenligt med det tyska 

borgenärsskyddet. BStBK observerar problematiken med den tyska kopplingen mellan 

redovisning och beskattning som baseras på handelsbalken, HGB. De är av den åsikten att 

en obligatorisk tillämpning av IFRS för SMEs inte verkar särskilt lämplig eftersom det 

skulle leda till en redovisning som följer två olika standards. De framhåller även att 

införandet av IFRS för SMEs skulle innebära många förändringar i den tyska handelsrätten, 

konkursrätten och skatterätten. VDEW tycker inte att det föreligger något behov av IFRS 

för SMEs för onoterade bolag som inte ingår i någon koncern, då HGB erbjuder lämpliga 

redovisningsregler för dessa företag och dessutom redan har planer för förenklingar för 

SMEs.  

 

DGRV anser att för att kunna minska den finansiella rapporteringsbördan, som är ett av de 

uttalade målen med IFRS för SMEs, är det av avgörande betydelse om de finansiella 

rapporterna för SMEs även kan användas i skatteberäkning och vinstutdelningssyfte. De 

tror inte att IFRS för SMEs kommer att accepteras i Tyskland eller övriga Europa så länge 

detta inte uppfylls, då det endast är en liten minoritet av företag som vill eller har möjlighet 

att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS för SMEs och de nationella reglerna 

avseende skatteberäkning och vinstutdelning.  

 

Flertalet respondenter påpekar vikten av frivillighet vid tillämpandet av IFRS för SMEs. 

BDI och IHK anser att utvecklandet av separata redovisningsstandards för SMEs inte ens 

på lång sikt får resultera i något lagligt krav på att SMEs måste tillämpa internationella 

regler. Företag måste få behålla rätten att framställa sina finansiella rapporter enligt endast 

nationella redovisningsregler. I Tyskland utgör de årliga finansiella rapporterna framställda 

enligt tyska redovisningsregler, även underlag för att beräkna skattepliktig inkomst och 

vinstutdelning. De hävdar även att internationell jämförbarhet mellan finansiella rapporter 

inte upplevs som eftersträvansvärt eller relevant för en del företag. Diskussionen om 

ytterligare utveckling av nationella redovisningsstandards och en åtskillnad mellan 

beskattning och redovisning har precis börjat i Tyskland. Om SMEs skulle bli tvungna att 

tillämpa IFRS för SMEs i framtiden skulle de bli tvungna att framställa individuella 

finansiella rapporter i enlighet med både nationella och internationella 

redovisningsstandards. Detta skulle innebära en dubblerad arbetsbelastning för dessa 
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företag som varken är försvarbar eller i linje med målsättningen. Om inte dessa företag ser 

några fördelar med att tillämpa de internationella reglerna måste de kunna fortsätta använda 

de nationella. Därför anser BDI och IHK att IFRS för SMEs endast bör tillämpas på 

frivillig basis.  

 

Christes & Partner menar att det kanske inte är nödvändigt att utveckla ett helt nytt 

regelverk för SMEs, utan att det kan räcka med att göra en genomgång av IFRS och göra 

justeringar anpassade för SMEs. Vidare anser de att det krävs en väldigt stark input och 

influens av de styrande i de länder där SMEs spelar en väldigt viktig ekonomisk roll vid 

utvecklandet av IFRS för SMEs. De anser att det är av avgörande betydelse för IFRS 

generellt om de lyckas ta frågor i beaktande som inte bara drivs av professionella 

investerares behov och kapitalmarknaden, då utvecklandet av redovisningsstandards som 

riktar sig till investerares behov och deltagare på globala kapitalmarknader mest har drivits 

av de anglosaxiska länderna, främst USA och Storbritannien.  

 

VDEW bedömer att kärnan av IFRS måste behållas vid utformningen av IFRS för SMEs, 

annars är risken att två parallella redovisningsbestämmelser leder till ytterligare ekonomiska 

och personella förpliktelser. DGRV å sin sida, är av åsikten att SME-standards skulle 

baseras på ett särskilt SME-ramverk vilket skulle utvecklas först av allt. Det skulle innehålla 

en riktig definition av SME samt identifiera behovet från användare och framställare.  

IdW tycker inte att IASB ska ägna sig åt frågor avseende nationell bolagsrätt, utan att det 

endast är nationella jurisdiktioner som kan driva igenom redovisningsstandards, även om 

IASB är ansvariga för att utveckla dem. DGRV motsätter sig starkt att ”public 

accountability” ska utgöra en dominerande princip för att identifiera icke-SMEs. De tycker 

att IASB ska fokusera på redovisningsfrågor och inte etablera en definition av SMEs som 

är en fråga för politiska diskussioner. Denna åsikt delas av många andra respondenter. 

4.4 Storbritannien 

4.4.1 Institutionella faktorer 
 

Redovisningens historia - Bolagsrätten, Company Law och professionella revisorer är de 

som har störst inflytande på redovisningen i Storbritannien. Bolagsrätten har utgjort ett 

grundläggande ramverk inom vilket revisorsprofessionen haft stor frihet att utveckla mer 

detaljerade redovisningsregler som de funnit lämpliga, så länge de följt rättvisande bild som 
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stadgades i Aktiebolagslagen 1947. Standardsättandet har därmed till stor del varit föremål 

för revisorernas professionella omdöme, vilket lett till att redovisningsreglerna i 

Storbritannien varit flexibla och inte särskilt detaljerade. (Fagerström och Lundh, 2005; 

Smith, 2006) United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)43, har utgjort 

den huvudsakliga inspirationskällan, men då Storbritannien var ett av de länder som 

grundade IASC har även IAS/IFRS fått ett stort inflytande på landets redovisningsregler. 

(Nobes och Parker, 2004) I och med införandet av EU-direktiven på 1980-talet har den 

brittiska standardsättningsprocessen även kommit att influeras av länder som Tyskland, 

Frankrike och Nederländerna, vilket inneburit en mer detaljerad reglering. (Schwencke, 

2005) I och med Companies Act44 från 1989 fick redovisningsstandards ett lagstadgat 

erkännande och ASB fick lagligt stöd att ta fram redovisningsstandards att präglas av 

rättvisande bild. (Smith, 2006) 

 

Beskattningssystem - Som ett resultat av den brittiska redovisningstraditionen och 

värdepappersmarknadens inflytande föreligger ingen koppling mellan redovisning och 

beskattning i Storbritannien. Detta faktum är en av anledningarna till att 

försiktighetsprincipen inte har någon framträdande position inom den brittiska 

redovisningen. (Schwencke, 2005) Bolagsskatten har en viss effekt på den finansiella 

rapporteringen, men den är av underordnad betydelse när det kommer till regler och 

innehåll avseende de finansiella rapporterna. Redovisad vinst är inte detsamma som 

skattepliktig inkomst och föreskriven uppskjuten skatt sker enligt ett standardförfarande. 

Skattemyndigheten i Storbritannien försöker dock att få beräkningen av den skattepliktiga 

inkomsten att närma sig beräkningen av redovisad vinst. (Nobes och Parker, 2004) 

 

Kapitalmarknadsstruktur - Storbritanniens finansiella system är kapitalmarknadsbaserat, 

vilket innebär att de finansiella rapporterna upprättas för att tillgodose aktieägarnas 

informationsbehov. (Fagerström och Lundh, 2004) Redovisningsinformationen är extensiv 

för att tillgodose de allmänt utbredda ägarnas behov och fokuserar på lönsamhet samt att 

ge information om bland annat framtida kassaflöden och risknivå för att ägarna utifrån 

denna information ska ges möjlighet att fatta relevanta investeringsbeslut. (Choi och Meek, 

2005)  

 

                                                 
43 Amerikansk god redovisningssed 
44 Bolagsförordningen 

58 



-KAPITEL 4- 

Normgivande organ - Accounting Standards Committee (ASC) bildades 1970 av Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). ASC arbetade med att utfärda 

Statements of Standard Accounting practice (SSAP) vilket utgjordes av en mängd utlåtanden 

avseende redovisningsstandards. ASC blev dock hårt kritiserade för deras tillvägagångssätt 

och bristande förmåga och nya institutioner för att hantera redovisningsstandards bildades. 

I dagsläget leds arbetet av Financial Reporting Council (FRC) som har till uppgift att vägleda 

de standardsättande organen, förespråka god redovisning, bistå regeringen med förslag om 

lagförbättringar, utnämna ledamöter samt ordna finansiering. FRC utgörs av medlemmar 

från både det privata och offentliga näringslivet. Accounting Standards Board (ASB) är namnet 

på den underliggande enhet som har till uppgift att utveckla och ta fram de nationella 

redovisningsstandards som går under namnet Financial Reporting Standards (FRS), Financial 

Reporting Exposure Drafts (FRED) samt Financial Reporting Standards for Smaller Entities 

(FRSSE). The Urgent Issues Task Force (UITF) etablerades för att bistå ASB när bristande och 

motstridiga tolkningar av redovisningsstandards eller lagtext uppstår. Financial Reporting 

Review Panel (FRRP) har till uppgift att granska felaktiga finansiella rapporter och vidtar 

nödvändiga åtgärder, som oftast innebär en granskning av företagets räkenskaper. 

(Schwencke, 2005) 

 

Profession - Storbritannien var först med att utveckla revisorsyrket inom den privata 

sektorn på 1800-talet. Redovisning som akademisk inriktning har endast funnits de senaste 

trettio åren, då ett utbildningsprogram utformades till följd av att ett behov av att säkra 

kompetensen hos yrkesutövarna förelåg. I och med andra världskriget och dess 

efterdyningar kom högre krav att ställas på redovisare och revisorer, då de ställdes inför 

komplexa värderingsfrågor i och med inflationen och den stora teknologiförändringen, 

vilket innebar en ökad efterfrågan av rådgivning inom redovisningsområdet. (Nobes och 

Parker, 2004) Revisorsprofessionen i Storbritannien präglas av stor individuell frihet och 

professionellt oberoende, vilket ger revisorerna stort utrymme för beslutsfattande. 

(Fagerström och Lundh, 2004) 

4.4.2 Presentation av respondenter 
 

Storbritanniens bidrag till diskussionsunderlaget är hela 20 stycken. Av dessa har endast tre 

följt upp SQ. Fyra revisionsföretags åsikter återfinns I CL 01, CL 06, CL 10 och CL 57: 
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CL 01 Winningtons – Revisionsföretag med auktoriserade revisorer som är medlemmar i 

ICAEW. (www.icaewfirms.co.uk) 

CL 06 Deloitte Touche Tomatsu – Ett av världens ledande revisions- och 

konsultorganisationer. Organisationen har sitt huvudkontor i New York och består av 70 

medlemsföretag i 140 länder världen över. (www.deloitte.com) 

CL 10 H. W Fisher & Company – Londonbaserat revisionsföretag som består av 25 partners 

och 250 anställda. (www.hwfisher.co.uk) Företaget ingår i The Leading Edge Alliance, en 

internationell organisation för oberoende revisions- och konsultföretag. 

(www.leadingedgealliance.com)  

CL 57 och CL SQ 33 PriceWaterhouseCoopers – PWC är världsledande av de stora 

revisorsorganisationerna och består av ett nätverk av medlemsföretag som är lokalt ägda 

och styrda i de olika länderna. Medlemsföretagen ingår i PWC International Limited 

(PwCIL) som är baserat i Storbritannien. PwC har 149 000 anställda i 140 länder. 

(www.pwc.com) 

 

8 revisions- och redovisningsorganisationer i CL 04, 23, 58, 64, 67, 78, 89 och 92: 

CL 04 The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA är en av de ledande 

revisorsorganisationerna i Storbritannien och är inriktade på den offentliga sektorn. De 

ansvarar för undervisning, vidareutbildning av revisorer samt reglering genom att de är 

ansvariga för utvecklandet av redovisningsstandards för kommunerna. De har även till 

uppgift att tillhandahålla rådgivning, information, utbildning och konsultation till de 

offentliga organisationerna. (www.cipfa.org.uk) 

CL 23 Institute of Financial Accountants – IFA är världens äldsta redovisningsorganisation och 

representerar medlemmar i ett 80-tal länder. De tillhandahåller utbildningar, men har även 

till uppgift att sätta tekniska och etiska standards för sina medlemmar. (www.ifa.org.uk) 

CL 58 Southern Society of Chartered Accountants – SOSCA är den näst största underavdelningen 

till ICAEW. Medlemsantalet uppgår till 20 000. (www.icaew.com) Se CL 92 för utförligare 

beskrivning av ICAEW. 

CL 64 Chartered Institute of Management Accountants – CIMA är den ledande 

medlemsorganisationen för controllers och består av 158 000 medlemmar i 161 länder. 

Organisationen är ansvarig för utbildning och vidareutbildning av controllers. 

(www.cimaglobal.com) 

CL 67 London Society of Chartered Accountants – LSCA är med sina 37 000 medlemmar den 

största underavdelningen till ICAEW. De representerar en tredjedel av alla auktoriserade 
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revisorer i Storbritannien. (www.icaew.com) Se CL 92 för utförligare beskrivning av 

ICAEW.  

CL 78 The Institute of Chartered Accountants of Scotland – ICAS är världens första 

revisorsorganisation. Institutet består av sju lokalavdelningar samt ett utländskt nätverk. 

Varje avdelning har sin egen kommitté vars arbete är att främja medlemmarnas och 

studenternas intressen och behov. Medlemsantalet uppgår till cirka 16 000. 

(www.icas.org.uk) 

CL 89 Associaton of Accounting Technicians – AAT är en icke-vinstdrivande 

redovisningsorganisation med över 100 000 medlemmar som inriktar sig på att förbättra 

kompetensen och utveckla redovisningsyrket och andra relevanta områden. AAT sponsras 

av fyra av Storbritanniens ledande revisorsorganisationer; CIPFA, ICAEW, CIMA och 

ICAS. (www.aat.org.uk) 

CL 92 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW är Storbritanniens 

främsta revisorsinstitut och det största i Europa med närmare 130 000 medlemmar, varav 

15 000 i utlandet. Deras huvudsakliga syfte är att utbilda och vidareutbilda auktoriserade 

revisorer, att upprätthålla höga standards för professionellt uppförande av sina medlemmar, 

tillhandahålla service för sina medlemmar och studenter, samt att förbättra 

redovisningsläran och tillämpningen av den. ICAEW är statligt beviljade och verkar i 

allmänhetens intresse. (www.icaew.com) Institutet ingår i Consultative Committee of 

Accountancy Bodies (CCAB) tillsammans med fem andra professionella 

redovisningsorganisationer. CCAB har stort inflytande på staten, Europakommissionen 

och andra världsomspännande organisationer. (www.ccab.org.uk) 

 

4 personer har lämnat sina yttranden i CL 05, 08, 90 och 109: 

CL 05 Jill Collis – Universitetslektor i redovisning och finansiering vid Kingston University 

sedan 1998. Collis har haft forskningsuppdrag för ICAEW och Handels- och 

industridepartementet samt gett ut en mängd publikationer på området finansiell 

rapportering i mindre företag. Hennes forskning inriktar sig på lättnader avseende revision 

för mindre företag i Storbritannien och utomlands, internationella etiska standards för 

revisorer, internationella redovisningsstandards för mindre företag, förenklade 

redovisningsregler för mindre företag samt finansieringskällor och ekonomisk kontroll i 

små företag. (www.business.kingston.ac.uk) 

CL 08 Peter Walton – Professor i redovisning vid The Open University Business school där 

han är chef för forskningsavdelningen för redovisning och finansiering. Waltons 
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forskningsintresse är inriktat på jämförande internationell redovisning och internationell 

finansiell rapportering. Ett av Waltons nuvarande projekt är inriktat på differentierad 

rapportering och transaktioner för SMEs. Walton har även gett ut en mängd publikationer 

inom redovisning och finansiering. (www.open.ac.uk) 

CL 90 David Cairns – Rådgivare inom internationell redovisning som vunnit erkännande 

som den ledande experten på IAS och IFRS. Cairns tillhandahåller även utbildningar för 

framställare och användare av finansiella rapporter. Cairns är auktoriserad revisor och var 

under åren 1985-1994 generalsekreterare för IASB, men numera ingår han i IASBs 

rådgivande organ avseende SMEs. Vidare är han professor vid London School of 

Economics and Political Science där han undervisar doktorander i internationell 

redovisning. (www.cairns.co.uk) 

CL 109 Annette Davis – Generalsekreterare för internmarknad och tjänster inom EU-

kommissionen där hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att ägna sig åt anslutningen till 

IASBs standards i Europa, samt tolkningen av dem. Davis har tidigare arbetat på det 

brittiska skatteverket med rådgivning till skatteinspektörer avseende UK GAAP och IFRS, 

samt gett ut redovisningshandledningar. (web.worldbank.org) Davis är även medlem av 

IASBs rådgivande organ avseende SMEs. (www.iasb.org) 

 

Skatteinstitut: 

CL 03 och CL SQ 12The Chartered Institute of Taxation – CIOT är den ledande brittiska 

organisationen inom beskattning. Ett av organisationens huvudmål är att uppnå ett bättre 

och mer effektivt skattesystem för alla som påverkas av det; skattebetalare, rådgivare och 

myndigheter. CIOT är politiskt oberoende och grundar sina yttranden och 

rekommendationer avseende skattefrågor på deras målsättning. Medlemmarna titulerar sig 

skatterådgivare och medlemsantalet uppgår till 14 000. Institutet innehar en hög 

internationell status i skattefrågor och är medlem av Confédération Fiscale Europénne 

(CFE) som är en europeisk paraplyorganisation för skatterådgivare med 150 000 

medlemmar. (www.tax.org.uk) 

 

Organisation för fastighetsägare i: 

CL 24 National Housing Federation – Organisation för oberoende, icke-vinstdrivande 

fastighetsägare som representerar 1300 fastighetsägare, vilka förespråkar ”affordable 

housing”. Målsättningen med NHFs verksamhet är att stödja och främja medlemmarna i 

deras arbete för bättre bostäder och bostadsområden. (www.housing.org) 
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Storbritanniens standardsättande organ: 

CL 103 och SQ 36 Accounting Standards Board – ASBs uppgift är att utveckla 

redovisningsstandards. De samarbetar med IASB och standardsättare från andra länder för 

att kunna påverka utvecklingen av internationella standards, men också för att säkerställa 

att deras egna standards är internationellt gångbara. ASB är en operativ enhet under FRC 

som är en oberoende övervakare av bolagsrapportering och styrning. (www.frc.org.uk) 
 

EUs rådgivande organ: 

CL 113 European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG – Rådgivande organ inom den 

privata sektorn som bistår EU-kommissionen med teknisk rådgivning avseende IFRS. 

EFRAG verkar genom den tekniska expertgruppen Technical Expert Group (TEG) som 

består av tolv medlemmar med olika bakgrund och kommer från olika delar av Europa. 

(www.efrag.org)  

 

Ytterligare ett revisionsföretag har valt att kommentera SQ: 

CL SQ 62 Ernst & Young – Världsomspännande revisorsorganisation med 114 000 

medarbetare i 140 olika länder världen över. (www.ey.com)  

4.4.3 Respondenternas yttranden 
 
Majoriteten av respondenterna anser att fullständig IFRS ska kunna tillämpas av alla 

typer av företag. Deloitte (CL 06) menar att det är tillämpligt om målsättningen med 

de finansiella rapporterna är att utgöra beslutsunderlag för en stor skara användare då 

de ges information om företagets prestation och hur den finansiella situationen ser ut, 

annars är det inte nödvändigt. EFRAG (CL 113) tycker att det är tillämpligt om alla 

företag delar samma målsättning med de finansiella rapporterna. Om det är lämpligt 

för SMEs att tillämpa fullständig IFRS beror på vilka framställarnas och användarnas 

behov är. Revisionsföretaget Winningtons (CL 01) anser att alla användare av 

finansiella rapporter har rätt att förvänta sig att dessa är framställda med likadana 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Vidare anses att det inte finns något hållbart 

argument för att liknande transaktioner ska behandlas olika beroende på 

företagsstorlek. H. W Fisher & Company (CL 10) poängterar dock att det kan bli 

svårare för SMEs att tillämpa fullständig IFRS, då detta medför ökade kostnader, men 

även en ökad risk för mindre pålitlig redovisningsinformation då dessa företag saknar 

tillräcklig information om hur dessa regler ska tillämpas. Controllerorganisationen, 
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CIMA (CL 64), påpekar att användarbehoven skiljer sig åt mellan företagen då SMEs 

har färre användare av redovisningsinformationen, eftersom företagsledningen och 

ägare ofta är desamma och transaktionerna rör mindre summor. Vidare nämns att 

kostnaden för att tillämpa fullständig IFRS kan vara för stor. 

Redovisningsorganisationen AAT (CL 89) och det standardsättande organet ASB (CL 

103) vidhåller att det måste råda valfrihet att tillämpa fullständig IFRS. ASB menar att 

IFRS främst har utvecklats för att kapitalmarknaden ska erhålla finansiell information 

om företag för att en stor mängd användare ska kunna tillämpa denna information 

som underlag när de ska fatta ekonomiska beslut. För mindre företag bör istället 

betoningen läggas på att de finansiella rapporterna ska visa resultatet av 

”stewardship” och ledningens kontroll, då dessa användare tenderar att tillämpa 

informationen som en årlig check-up istället för som beslutsunderlag i frågan om att 

behålla, köpa eller sälja aktier. Annette Davis (CL 109) lägger tonvikten på att 

fullständig IFRS ska anses vara lämpliga för alla typer av företag, men tror att de 

flesta SMEs i praktiken kommer välja att tillämpa de förenklade reglerna på grund av 

att många SMEs inte har de komplexa transaktioner som fullständig IFRS täcker och 

därmed är det irrelevant för dem. Vidare menar hon att de flesta SMEs inte vill 

offentliggöra den information om företaget som krävs enligt fullständig IFRS ur en 

konkurrenssynvinkel, samt att SMEs inte erhåller nyttan med tillämpandet eftersom 

det är för komplext. David Cairns (CL90) tycker att frågan istället bör ställas huruvida 

fullständig IFRS är för betungande för vissa typer av företag.  

 

Av de respondenter som inte samtycker till att fullständig IFRS ska kunna tillämpas 

av alla typer av företag menar LSCA (CL 67) att SMEs inte har komplexa 

transaktioner och att sådan mätning skulle kunna kosta mer i förhållande till den 

erhållna nyttan, då redovisningsinformationen oftast är mer omfattande än vad 

användarna faktiskt behöver. Detta instämmer SOSCA (CL 58) i och tillägger att vissa 

av dessa mätningskriterier inte heller är passande för SMEs. Jill Collis (CL 05) menar 

att fullständig IFRS saknar relevans för SMEs och dess användare då dessa 

redovisningsstandards är utformade för börsnoterade företag som verkar på 

kapitalmarknaden. Revisorsorganisationen ICAEW (CL 92) framhåller såväl ökade 

kostnader samt att användbarheten reduceras för SMEs som argument mot 

tillämpandet av fullständig IFRS för alla typer av företag. 
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Nästan alla respondenter samtycker till att IASB ska utveckla IFRS för SMEs. 

Deloitte anser att det är mycket viktigt att IASB utvecklar dessa så snart som möjligt 

då det i dagsläget tillämpas så många olika redovisningssystem världen över. Enligt 

deras erfarenhet efterfrågar SMEs redovisningsstandards som gör redovisningen 

meningsfull och förståelig för dem, samt tillhandahåller mindre besvärliga metoder. 

Det vill säga standards som ger vägledning och är relevanta för de transaktioner som 

utförs, samtidigt som de ska vara lätta att förstå. Eftersom fullständig IFRS är 

anpassat att utgöra underlag för ekonomiska beslut, kan det vara mindre lämpligt för 

SMEs att tillämpa det då IFRS inte är utformat för att möta de användarbehov som 

föreligger hos SMEs. CIMA menar att det är bra med ökad jämförbarhet mellan 

företag globalt och över tid. EFRAG välkomnar beslutet eftersom många olika 

nationella standards har utvecklats eller håller på att utvecklas. EFRAG ser SME-

projektet som en chans att harmonisera redovisningsstandards och att med tiden 

uppnå jämförbarhet av finansiella rapporter bland företag inom Europa och globalt. 

LSCA anser att internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs skulle kunna 

hjälpa de länder som inte har tillräckliga resurser för nationellt standardsättande, men 

särskilt de SMEs som har gränsöverskridande handel genom att deras finansiella 

rapporter skulle bli mer förståeliga. David Cairns menar att marknaden efterfrågar 

IFRS för SMEs eftersom fullständig IFRS är alldeles för betungande för dessa 

företag. CIPFA (CL 04) hänvisar till att det i Storbritannien har funnits 

redovisningsstandards för SMEs (FRSSE) under många år och att dessa har ett brett 

stöd av framställare och användare av finansiella rapporter. Något som även ICAS 

(CL 78) instämmer i. De har varit inblandade i utvecklandet av FRSSE och studerat hur 

implementeringen av dem har gått till, och fann att dessa tillämpades i stor utsträckning av 

de företag som var berättigade att använda dem. Även ASB hänvisar till den positiva 

erfarenheten av FRSSE och antyder att det skulle kunna utgöra ett användbart 

prejudikat för IASB att komma framåt med SME-projektet. 

 

Deloitte anser att SME-projektet är viktigt för IASBs politiska ställning runt om i 

världen. Styrelsens konsultationer med nationella standardsättare och sitt eget 

rådgivande organ har uppvisat behovet av detta projekt samt den prioritet som 

medföljer. De framhåller vidare att SMEs är i behov av ett särskilt redovisningssystem 

från en global ståndpunkt och att det är IASBs uppgift att utveckla dessa 

högkvalitativa globala redovisningsstandards som fordrar transparent och jämförbar 
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information, som därmed görs tillgängligt för nationella jurisdiktioner. Även PWC 

(CL 57) anser att SME-projektet är viktigt och poängterar att det är särskilt viktigt att 

nationella standardsättare involverar sig i det. IASB bör ta i beaktande att samarbeta 

med standardsättare i andra länder för att bistå i detta projekt. Annette Davis 

understryker att IFRS för SMEs skulle kunna vara en hjälp vid den 

gränsöverskridande handeln som många SMEs bedriver, då deras finansiella rapporter 

skulle vara lättförståeliga för användare i andra länder samt i länder där utvecklingen 

av redovisningsstandards är i sitt startskede.  

 

Winningtons motsätter sig att IASB ska utveckla IFRS för SMEs. De hänvisar till de 

brittiska redovisningsreglerna för SMEs, FRSSE, som genom att godkänna 

inkonsekventa redovisningsregler för företag av olika storlekar har skadat 

trovärdigheten i revisorsyrket. AAT håller inte heller med om att det bör utvecklas 

separata redovisningsstandards, då de är emot upprättandet av flera olika standards 

eftersom de anser att IFRS för SMEs ska använda samma principer och begrepp som 

fullständig IFRS. Institutet för skatterådgivare, CIOT (CL 03) är starkt kritiska till 

projektet. De tycker att IASB har förlorat siktet på det faktum att den breda 

majoriteten av SMEs, alltid kommer att vara SMEs, inte kommer att ha internationella 

affärer och anskaffar sitt kapital genom ägaren eller den lokala banken. De är av den 

åsikten att redovisningskraven ska anpassas efter vilket syfte det ska fylla. Enligt 

CIOTs mening ska redovisningsreglerna, förutom att fylla ägarnas behov också utgöra 

underlag för skatteberäkning, samt en bas för banklån. 

 

I stort sett alla respondenter instämmer med IASB i frågan om att IFRS för SMEs 

inte ska tillämpas av börsnoterade bolag. Deloitte stöder IASB i förslaget att ett 

företag som tillämpar IFRS för SMEs ska ange detta i presentationsnoten. De 

instämmer även i åsikten att publika företag och andra enheter, för vilka SME-

standards inte är avsedda, inte ska få nationellt tillstånd att använda dessa. Dock ska 

det vara upp till nationella lag- och standardsättare att besluta om vilken typ av 

företag som ska tillämpa IFRS för SMEs. CIPFA instämmer i att IFRS för SMEs inte 

ska användas av publika företag. Om dessa standards ändå används av publika företag 

anser de att de inte är förenliga med IFRSs för SMEs. ICAS betonar att IASB inte kan 

åsidosätta den nationella lagstiftningen, de framhåller att det är upp till nationella 

beslutsfattare att fastställa vad som är lämpligt, även om det skulle innebära tillåtelse 
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för publika, eller andra typer av företag att tillämpa IFRS för SMEs. ICAS menar att 

detta kan bli fallet i länder med lågutvecklad ekonomi. AAT anser att ett publikt 

företag bör kunna använda en kombination av IFRS för SMEs och fullständig IFRS 

om de överensstämmer med varandra och det framgår i en not. EFRAG anser att 

IASB bör formulera sin arbetsdefinition av SMEs så tydligt som möjligt och att en 

sådan sedan kan användas som guide för de olika nationella lag- och standardsättarna 

att besluta om en sådan, då det alltså inte är upp till IASB att bestämma detta. Något 

som även ICAEW betonar. ICAEW tycker att IASB bör vara mindre föreskrivande 

och att det gott och väl kan avge sina intentioner avseende vilken typ av företag som 

projektet är avsett för, men finner det alltså inte lämpligt att IASB sätter restriktioner 

över nationella beslutsfattare. Vidare anser de att om ett litet börsnoterat företag i en 

lågutvecklad ekonomi tillämpar IFRS för SMEs ska deras finansiella rapporter anses 

ha upprättats i enlighet med dem.  

 
Det stora flertalet av respondenterna instämmer till största delen i den målsättning 

som IASB föreslagit. Vad de flesta motsätter sig är målsättningen med att underlätta 

övergången till fullständig IFRS. SOSCA anser inte att den målsättningen bör få 

någon högre prioritet då de SMEs som blir publika utgör en minoritet och att lägga 

tid på detta skulle kunna leda till att andra viktigare målsättningar inte uppnås 

effektivt. ASB nämner som argument att målsättningen med att underlätta övergången 

till fullständig IFRS kan hämma förenklingen av IFRS för SMEs för att passa de 

större företagen som är de mest troliga att bli börsnoterade. Just förenklingen anser 

ICAEW är det förhärskande målet med IFRS för SMEs. PWC å sin sida framhåller att 

nyckelfrågan är att fastställa användarnas behov av sådan finansiell rapportering och 

att söka möta dessa. Vidare anses kostnads- och nyttofrågan vara viktig för 

framställarna och denna bör reflekteras i behovet av att reducera den finansiella 

rapporteringsbördan för SMEs. Professor Milton Keynes (CL 08) samtycker med 

målsättningen, men anser att IASB bör revidera sin ställning avseende ledningens 

användning. Keynes menar att ägarna är de främsta användarna och att detta är den 

kanske största och viktigaste skillnaden mellan SME-rapporter och rapporter för 

publika företag. Att, som det sägs i ramverket, ledningen själv har möjligheten att 

bestämma utformning och innehåll i informationen för eget bruk, är inte 

nödvändigtvis sant för alla SMEs. Keynes hänvisar till brittiska studier som visar att 

de som driver SMEs inte har utbildning när det gäller ekonomi och ledning av 

företag. Därför vet de inte vilken information de ska fråga efter och är också ovilliga 

67 



-KAPITEL 4- 

att dra på sig kostnader för rådgivning. Vidare menar Keynes att det inte är IASB som 

ska specificera redovisningsinformation för ledningen, men att de bör ha i åtanke att 

de årliga rapporterna är den enda objektiva information som ägarna ser. Deloitte 

anser att IFRS för SMEs bör fokusera på att möta användarnas behov av SME-

rapporter samt leverera högkvalitativa, förståeliga och jämförbara 

redovisningsstandards som kan genomdrivas globalt. Då bör troligtvis också bördan 

av den finansiella rapporteringen minska som en biprodukt av denna process. 

Eftersom endast ett blygsamt antal SMEs blir publika anser inte Deloitte att 

målsättningen med att underlätta för en enkel övergång till fullständig IFRS inte bör 

tillägnas någon större vikt även om det är ett önskvärt utfall. Jill Collis säger att 

forskning visat att majoriteten av SMEs framställare av finansiella rapporter utgörs av 

externa revisorer. Vad gäller användare, är det inte troligt att de kommer att ha en 

förståelse för redovisningsbegrepp. Användarnas behov är hög kvalitet och förståeliga 

finansiella rapporter. Detta betyder inte nödvändigtvis att de måste förstå de 

underliggande redovisningsbegreppen som ligger till grund för årsredovisningen. Det 

är inte troligt att IFRS för SMEs kan genomdrivas i alla jurisdiktioner, då kostnaden 

för detta genomdrivande skulle överstiga all nytta. Företag skulle motiveras att följa 

standarden för att de ökar nyttan av redovisningen för externa användare som 

långivare och kreditorer. Det snabba, vitt spridda antagandet av FRSSE i 

Storbritannien har underlättats av utvecklingen av lämplig redovisningsmjukvara, 

vilket troligtvis även skulle komma att ske angående IFRS för SMEs. Vidar anser 

Collis att det är viktigt att IASB fokuserar på att göra finansiella rapporter användbara 

för användare, vilket betyder att de baseras på samma föreställningsram som IFRS 

och därmed kommer att underlätta en övergång till fullständig IFRS om det skulle 

vara nödvändigt.  

 

HW Fisher tycker att IFRS för SMEs ska integreras med fullständig IFRS, vilket inte 

finans- och redovisningsinstitutet, CIPFA, håller med om då det anses att dessa 

redovisningsstandards inte bör avspegla fullständig IFRS utan istället gruppera dem 

efter ämne och på så sätt ta hänsyn till den mindre sofistikerade karaktär företagen 

har som är avsedda att tillämpa dem. ASB hänvisar till deras praktiska erfarenhet från 

Financial Reporting Standards for Small Entities45 (FRSSE) i Storbritannien, som visar att 

                                                 
45 www.frc.org.uk/asb/technical/frsse.cfm 
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det verkligen fungerar och att dessa standards bäst framställs genom en enskild, 

separat uppsättning redovisningsstandards.  

4.5 Norge 

4.5.1 Institutionella faktorer 
 

Redovisningens historia - Norge hör till den nordiska redovisningskulturen som även 

inkluderar Sverige, Danmark, Finland och Nederländerna. Den nordiska redovisningen har 

blivit starkt påverkad av den tyska redovisningen, vilket därmed gjort att Norge varit 

anhängare av den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen. De första norska 

redovisningsreglerna härrör från 1874 då särskilda branscher ålades att upprätta bokföring i 

syfte att skydda kreditgivarna. (Johnsen, 1993) Under de senaste tjugo åren har dock 

åtskilliga stora förändringar gjorts i det norska redovisningssystemet vilket har kommit att 

bli mer i enlighet med den anglosaxiska redovisningstraditionen. (Fagerström och Lundh, 

2004)  

 

Beskattningssystem - Under lång tid var skattereglerna dominerande i de norska 

finansiella rapporterna. Bokslutet kom att utgöra underlag för såväl skatteberäkning som 

vinstberäkning och därmed förelåg en tydlig koppling mellan redovisning och beskattning. 

Genom den stora skattereformen som infördes 1992 kom dessa system att åtskiljas. En 

bakomliggande orsak till denna reform var att det ansågs att Norge skulle använda sig av 

samma redovisningsmetoder som länderna de gjorde affärer med. (Flower, 1994) Denna 

åtskillnad kom att förstärkas ytterligare i och med införandet av EU-direktiven 199846. 

Frikopplingen mellan redovisning och beskattning medförde även att Norge kom att ta ett 

steg ifrån den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen för att istället närma sig den 

anglosaxiska. (Schwencke, 2005)  

 

Kapitalmarknadsstruktur - Syftet med de norska redovisningsreglerna var ursprungligen 

att skydda kreditgivarna genom försiktighetsprincipen och ett skattebaserat system, vilket är 

förenligt med den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen som Norge från början 

tillhörde. (Fagerström och Lundh, 2004) Kapitalmarknaden har därmed kommit att spela 

en förhållandevis liten roll i Norge och låg soliditet är signifikant för de norska företagen. 

(Flower, 1994)  

                                                 
46 Norge har som medlem i EEA förbundit sig att anta EUs direktiv. (Schwencke, 2005) 
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Normgivande organ - Norges Statsautoriserte Revisorers Forening (NSRF) bildades 1930 och 

kom att påbörja en standardiseringsprocess till följd av den revisionslag som infördes året 

innan. NSRF har kommit att bli det mest tongivande organet inom norsk redovisning. I 

slutet av 1970-talet började NSRF att ta fram vägledningar för att bistå företagen med 

tolkningen av rättsnormen God regnskapsskikk47. (ibid.) Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) 

bildades 1989 med huvudsyfte att framställa redovisningsstandards. NRS är en privat 

organisation som finansieras genom bidrag. Ledamöterna består av medlemmar från NHH, 

revisorsorganisationer, finansanalytikerföreningen, civilekonomföreningen samt från 

Oslobörsen. Fagorganet är den tekniska gruppen inom NRS som har till uppgift att ta fram 

förslag på redovisningsstandards. Fagorganets medlemmar utgörs av de verkställande 

direktörerna från de ledande revisionsbolagen i Norge, vilket har lett till att NRS har intagit 

en väldigt stark position i det norska redovisningsregleringssystemet. (Schwencke, 2005) I 

och med att medlemmar av Oslobörsen kom att ingå som ledamöter i NRS fick 

kapitalmarknaden som mottagare av redovisningsinformationen ökad betydelse. Att NRS 

består av så många representanter från såväl akademin, revisorskåren och börsen indikerar 

att den standardsättande processen i Norge är väl understödd och mer generellt accepterad 

än i andra länder. (Flower, 1994) 

 

Profession - Norska Handelshögskolan (NHH), bildades i Bergen 1936 och har haft en 

betydande roll inom forskning och utbildning och därmed också stort inflytande på den 

norska redovisningen. Professorer vid NHH har varit engagerade i arbetet med att utveckla 

God regnskapsskikk. Det är lagstadgat för börsnoterade företag, bolag av en viss storlek eller 

branschtillhörighet att anlita en statsautorisert revisor48. För att bli auktoriserad revisor krävs 

det tre till fyra års ekonomistudier vid universitet eller college med påföljande 

revisorsutbildning vid NHH, samt två års praktik vid en auktoriserad revisionsfirma. För 

mindre företag räcker det att ha en registrert revisor49 som endast har behörighet att revidera 

mindre bolag. Kraven för att bli godkänd revisor är genomgången treårig collegeutbildning 

med revision som inriktning, samt två års praktik. (Flower, 1994) 

 

 

                                                 
47 God redovisningssed 
48 Auktoriserad revisor 
49 Godkänd revisor 
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4.5.2 Presentation av respondenter 
 

Norge har endast bidragit med ett yttrande till diskussionsunderlaget och ingenting alls till 

SQ.  

CL 19 Norsk Regnskapsstiftelse – NRS – Det norska standardsättande organet har till uppgift 

att ta fram och ge ut redovisningsstandards, tolka principiella frågor som kommer upp och 

vara aktiv kunskapsförmedlare angående nationella och internationella standards inom 

redovisningen. De samarbetar med några av de stora revisionsföretagen i ”International 

Financial Reporting Academy” där de lär ut hur IFRS ska tolkas och brukas. NRS deltar i 

möten som hålls mellan standardsättarna i olika länderna, samt vid TEGs möten. 

(www.regnskapsstiftelsen.no) 

 

För att få någon ytterligare åsikt i frågan skickades frågeställningarna i 

diskussionsunderlaget e-mail till: 

Hans Robert Schwencke – Professor vid Handelshögskolan i Oslo som har arbetat som revisor 

och även varit teknisk redovisningsexpert i ett av de större revisionsföretagen i Norge. Han 

har arbetat med redovisningslagar i Handelsministeriet och varit en del av 

revisorsinstitutets tekniska avdelning. Schwencke har skrivit många artiklar och böcker om 

redovisning och är medlem i flera regeringskommittéer avseende redovisning, revision och 

beskattning. Hans forskningsintresse inriktar sig på norsk och europeisk 

redovisningslagstiftning, IFRS och redovisning för fusioner och förvärv. (www.bi.no) 

4.5.3 Respondenternas yttranden 
 

Båda respondenterna anser att IFRS i princip kan tillämpas av alla typer av företag 

eftersom den grundläggande målsättningen med finansiella rapporter i grund och botten är 

densamma för alla företag. Dock bör användarnas behov och kostnads- och nyttoaspekter 

tas i beaktande. Då det kan antas att SMEs inte har samma krav på komplicerade och 

förståeliga finansiella rapporter som de börsnoterade bolagen, bör de därför inte behöva 

tillämpa fullständig IFRS.  

 

Båda respondenterna är för införandet av IFRS för SMEs. NRS (CL 19) framhåller ett antal 

fördelar som internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs skulle innebära. Det 

föreligger ett ökat behov av jämförbarhet mellan SMEs i olika länder genom den ökade 

internationaliseringen för denna grupp av företag. Vidare anses att kostnadseffektivitet 
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uppnås genom centralt utvecklade redovisningsregler, men också att det underlättar 

övergången till fullständig IFRS för de företag som önskar det. NRS menar också att det 

finns ett behov av utvecklandet av IFRS för SMEs från länder som inte har utvecklat 

nationella redovisningsstandards. Dock poängterar de att dessa standards måste vara 

genomförbara. Om de är för svåra att tillämpa räcker det inte med att de är lämpliga i 

teorin.  

 

NRS håller med IASB om att IFRS för SMEs inte ska utgöra ett eget separat ramverk, utan 

att det ska bygga på IFRS men justeras för att passa SMEs. Vidare anses att konstanta 

förändringar av detta regelverk bör undvikas, då det är viktigt med en stabil plattform för 

SMEs då de inte har samma resurser som börsnoterade bolag att uppdatera förändringar i 

regelverket. 

Schwencke anser att IASB borde prioritera att påverka politikerna på nationell och regional 

nivå för att reducera kopplingen mellan redovisning och beskattning i de länder som 

tillämpar ett sådant system, då han anser det nödvändigt för att IFRS för SMEs ska få en 

bred användning. 

4.6 Sverige 

4.6.1 Institutionella faktorer 
 

Redovisningens historia - Som en del av den nordiska redovisningskulturen har även 

Sverige haft en stark förbindelse till Tyskland och därmed influerats av tysk 

redovisningstradition där redovisningen reglerades i lagstiftningen. Bokföringslagen (BFL), 

Årsredovisningslagen (ÅRL) och Inkomstskattelagen (IL) är exempel på lagar där den svenska 

redovisningen regleras och som huvudsakligen inriktas på att tillgodose borgenärsintresset 

och statens skatteintresse. (Nilsson, 2005; Smith, 2006) Sedan andra världskriget har den 

ökade utrikeshandeln världen över bidragit till att den tyska kopplingen försvagats och 

svensk redovisning har även kommit att influeras av länder inom den anglosaxiska 

redovisningstraditionen. (Nilsson, 2005)  

 

Beskattningssystem - Sverige har tillämpat en koppling mellan redovisning och 

beskattning ända sedan Kommunalskattelagen infördes 1928. (Flower, 1994) Tanken bakom 

denna koppling är att minska skattebördan för företagen och istället ge utrymme för 

expansion. Detta uppnås genom att obeskattade reserver i form av exempelvis 
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periodiseringsfonder förs upp på balansräkningen vilket därmed leder till en lägre vinst och 

på så sätt lägre beskattning. (Fagerström et al., 2006) Att den svenska redovisningen är 

påverkad av skatteregler har lett till att en konservativ hållning till vinstberäkning har 

intagits. (Fagerström och Lundh, 2004) 

 

Kapitalmarknadsstruktur - Den svenska kapitalstrukturen har historiskt sett präglats av 

kreditmarknaden och en liten aktiemarknad, vilket är förenligt med den 

kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen. I dagsläget har Sverige dock en tämligen 

omfattande aktiemarknad vilket kan tolkas som att den svenska redovisningen har kommit 

att röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningstraditionen. (Fagerström och Lundh, 

2004)  

 

Normgivande organ - Den svenska staten är den viktigaste parten vid fastställandet av 

redovisningen. (Fagerström och Lundh, 2004) Detta sker genom den statliga myndigheten 

Bokföringsnämnden (BFN), där ledamöterna utses av regeringen. Ledamöterna består av 

medlemmar från bland annat Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Svenska 

Revisorssamfundet (SRS), Skatteverket och Finansinspektionen. BFNs verksamhet regleras av 

förordningen 1988:1118 och deras främsta uppgift är att ”främja utvecklingen av god 

redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning”. (Nilsson, 2005) 

Bokföringsnämndens ”Allmänna råd” (BFNAR), ”Vägledningar”, ”Rekommendationer” och 

”Uttalanden” är de publikationer som utgör BFNs ställningstaganden som dock inte är 

bindande för företagen. De allmänna råden måste iakttas tillsammans med bestämmelserna 

i lag, vägledningarna utgör en heltäckande översikt över alla redovisningsnormer, medan 

rekommendationer och uttalanden är kortare publikationer. BFN är främst inriktat på 

redovisningsproblem för små och medelstora företag, medan normgivningen för de 

börsnoterade företagen sköts av Redovisningsrådet (RR) som bildades 1989 med syftet att 

generera ordning i normbildningen, samt verka för en internationell anpassning. I dagsläget 

grundas RRs rekommendationer på IAS/IFRS och därmed har RRs direkta inflytande över 

redovisningsnormer för börsnoterade företag upphört. RR är i sin tur en del av ”Stiftelsen för 

utvecklande av god redovisningssed” som bildades 1989 av staten, FAR och Sveriges 

Industriförbund. Stiftelsens ändamål är att främja utvecklandet av god redovisningssed, 

samt att sprida redovisningsinformation till främst börsnoterade företag. (Nilsson, 2005) 
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Profession - 1895 års Aktiebolagslag stadgade att förvaltning och räkenskaper skulle 

granskas av revisorer. Detta var upprinnelsen till att Svenska Revisorssamfundet (SRS) bildades 

av ett åttiotal personer 1899. SRS genomförde sedermera en utredning om hur 

revisorskåren skulle organiseras med det brittiska revisorsinstitutet som förlaga. 1912 

auktoriserades de första revisorerna av Handelskammaren i Stockholm. Kraven för 

auktorisation var en ålder på minst 25 år, oberoende, ha gott rykte samt ha genomgått 

Handelshögskolan i Stockholm. Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, bildades 1923 av 15 

medlemmar som brutit sig ur SRS. Föreningens syfte var att främja medlemmarnas 

intressen och verka för en hög professionell standard och auktorisation krävdes för 

medlemskap i föreningen. FAR består idag av ett antal kommittéer med olika uppgifter. 

Redovisningskommittén bildades 1964 för att utarbeta redovisningsrekommendationer, 

men upphörde med detta när Redovisningsrådet bildades 1989 (Jönsson, 1985) 

Revisorsprofessionen har kommit att få ett större inflytande på den standardsättande 

processen än de tidigare haft, vilket också är ett tecken på att den svenska redovisningen 

har kommit att röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningstraditionen. (Fagerström 

och Lundh, 2004)  

4.6.2 Presentation av respondenter 
 

Sveriges bidrag till debatten kommer från de två tongivande organisationerna inom revision 

och redovisning i CL 12 och 55. BFN har även yttrat sig angående SQ. 

 

CL 12 Föreningen Auktoriserade Revisorer – FAR är en branschorganisation för revisorer och 

rådgivare och har 4000 medlemmar som utgörs av kvalificerade revisorer och andra 

specialistgrupper. Organisationen arbetar med att utveckla revisionsbranschen genom 

rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. De deltar även i det internationella 

samarbetet genom International Federation of Accountants (IFAC), Fédération des 

Experts Comptables Européens (FEE) The European Federation of Accountants and 

Auditors for SMEs (EFAA) samt Nordiska Revisorsförbundet (NRF). (www.farsrs.se) 

CL 55 och SQ 28 Bokföringsnämnden – BFN är en statlig myndighet som lyder under 

Finansdepartementet. De ger ut allmänna råd samt informationsmaterial inom sitt 

ansvarsområde, vilket innefattar att meddela normer till småföretagare och informera i 

redovisningsfrågor. BFN biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar 

inom kommittéväsendet, yttrar sig över författningsförslag samt avger yttranden till 

domstolar om innebörden av god redovisningssed i olika avseenden. (www.bfn.se)  
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En ytterligare branschorganisation lämnade sina yttranden i: 

CL 66 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – SRF är en ledande branschorganisation för 

redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige med 4000 medlemmar som även bedriver 

utbildningsverksamhet. Deras målsättning är att arbeta för en sund branschutveckling 

genom att bevaka vad som händer inom redovisnings- och ekonomiområdet. De påverkar 

lagstiftningen genom att samarbeta med myndigheter och organisationer. 

(www.srfkonsult.se) 

 

En respondent har valt att lämna sina kommentarer endast till SQ: 

SQ 13 Sigvard Heurlin – Auktoriserad revisor anställd hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

i Stockholm. Heurlin är ledamot av Redovisningsrådet och dess Akutgrupp, men även 

verksam som Senior Project Manager inom EFRAG. (www.irev.se)  

4.6.3 Respondenternas yttranden 
 

Respondenterna delar uppfattningen om att fullständig IFRS inte är lämpligt att tillämpa 

för alla typer av företag, då det vore alldeles för komplicerat och kostsamt för dem. Vidare 

menar FAR (CL 12) att den kvantitet information som krävs vid sådan tillämpning inte är 

relevant för SMEs då antalet intressenter är begränsat till ett fåtal i SMEs, vilket gör att 

användarnas behov skiljer sig från de börsnoterade bolagen, samt kostnads- och nytto-

aspekter.  

 

BFN (CL 55) anser att det finns ett behov av förenklade globala redovisningsstandards för 

onoterade företag som är aktiva på den globala kapitalmarknaden utan att vara 

börsnoterade eller som har en låg grad av externt intresse. Dock tror de att detta endast är 

av intresse för lite större bolag, då samma behov inte föreligger hos de mindre företagen. 

FAR och Sigvard Heurlin (CL 13 SQ) har en annan ståndpunkt i frågan om införandet av 

IFRS för SMEs. De ställer sig frågande till om IASB verkligen ska ödsla sina resurser på att 

utveckla dessa redovisningsstandards, då deras målsättning är att fokusera på internationella 

redovisningsstandards för börsnoterade företag. Heurlin menar att andra, viktigare projekt 

som rör börsnoterade projekt och gränsöverskridande transaktioner blir lidande om IASB 

fokuserar på SME-projektet. Vidare ifrågasätter han om IASB har lämplig erfarenhet och 

kompetens för att konstruktivt hantera SME-projektet då de har sin huvudsakliga 

erfarenhet och kompetens i hanteringen av de börsnoterade företagen. En annan 

kritik som Heurlin framför är att han inte anser att IASB har gjort några ordentliga 
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undersökningar om vilka företag som har behov av SME-projektet. Det vill säga om 

det föreligger särskilda behov och vilka de i så fall är, samt om detta är vanligt 

förekommande världen över. Dets har bara antagits vilka företag som typiskt sett 

skulle använda SMEs. Om IASB ändå går vidare med det arbetet anser FAR att en 

grundlig kartläggning över karaktäristiken hos de tilltänkta tillämpande företagen bör göras 

för att sedan vara upp till varje lands jurisdiktion att avgöra vilken typ av företag som ska 

tillämpa dessa standards, denna åsikt delas av BFN som menar att om fullständig IFRS eller 

IFRS för SMEs ska tillämpas bör vara upp till varje land att besluta. 

 

BFN tycker att IFRS för SMEs bör ha ett oberoende ramverk och alltså separeras från 

IFRS. De tycker dock att ytterligare förenklingar måste göras, samt att användarnas 

informationsbehov ska utgöra utgångspunkten och inte IFRS ramverk. BFN anser att det 

krävs en grundlig undersökning av vilka redovisningsstandards som är nödvändiga för 

dessa företag, samt vilken möjlighet företagen har att tillämpa dem. SRF (CL 66) anser att 

det inte går att göra förenklingar i IFRS befintliga ramverk, utan menar att det krävs ett 

utvecklande av ett helt eget regelverk för de små företagen. Som argument nämner de att 

övervägande delen av företagen i Sverige och Finland är väldigt små och det är ofta ägaren 

som är den enda anställda. För dem innebär framställningen av finansiella rapporter en 

tung börda, samtidigt som redovisningsreglerna och de finansiella rapporterna är 

fokuserade på vinst, medan företagaren är mer intresserad av att få veta hur stor 

behållningen av likvida medel är för att kunna driva företaget framåt. SRF samtycker inte 

med IASB att ett mål med IFRS för SMEs ska vara att underlätta för företagen att göra en 

övergång till fullständig IFRS då utformningen av dessa standards som SRF önskar, skulle 

skilja sig för mycket från fullständig IFRS. Tabell 4-1 nedan visar valda länders 

egenskaper i relation till de institutionella faktorer denna undersökning rör.  

 

hög statushög statushög statuslåg statusProfession

NRSFRC/ASB m.fl.BFN/RR/FARDRSC/GASBNormgivande organ

kreditmarknad
(aktiemarknad)

aktiemarknad  kreditmarknad
(aktiemarknad)

kreditmarknadKapitalmarknads-
struktur

svagsvagstarkstarkBeskattningssystem

kontinental/
anglosaxisk 

anglosaxisk kontinental/
anglosaxisk 

kontinental Redovisnings-
tradition

NorgeStorbritannienSverigeTyskland

hög statushög statushög statuslåg statusProfession

NRSFRC/ASB m.fl.BFN/RR/FARDRSC/GASBNormgivande organ

kreditmarknad
(aktiemarknad)

aktiemarknad  kreditmarknad
(aktiemarknad)

kreditmarknadKapitalmarknads-
struktur

svagsvagstarkstarkBeskattningssystem

kontinental/
anglosaxisk 

anglosaxisk kontinental/
anglosaxisk 

kontinental Redovisnings-
tradition

NorgeStorbritannienSverigeTyskland

 
Tabell 4-1 Sammanfattning av institutionella faktorer 
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5 Analys 
 

I detta kapitel görs kopplingar mellan SME-projektet och teorier om hur idéer sprids. Vidare analyseras 

respondenternas yttranden för att utreda vilka institutionella faktorer som påverkar inställningen till 

införandet av internationella enhetliga redovisningsstandards.   

5.1 Hur redovisningsidéer kan spridas 
 

SME-projektet som idé uppkom under arbetet med att ta fram internationella enhetliga 

redovisningsstandards för börsnoterade företag, då det visade sig att det förelåg ett behov 

av förenklade redovisningsstandards för onoterade små- och medelstora företag. Det kan 

sägas att idén med IFRS för SMEs därmed uppkommit genom en annan idé, som i sin tur 

troligtvis uppkommit genom en ytterligare idé. Detta visar på att idéer inte dyker upp ur 

tomma intet, utan istället cirkulerar på vissa platser hela tiden, vilket är i enlighet med 

Czarniawska och Joerges (1996) teori om hur idéer sprids. Platser i denna kontext kan vara 

abstrakta som innefattar särskilda intresseområden där exempelvis redovisningsfrågor utgör 

ett sådant. Det kan tänkas att en idé lättare får spridning då den uppkommit genom en 

annan närliggande idé som redan har färdats i vissa banor. På så sätt kan det tänkas att 

arbetet med att utveckla IFRS för börsnoterade företag har banat väg för IFRS för SMEs.  

 

I och med att behovet av förenklade redovisningsregler för SMEs uppmärksammades, fick 

idén även en identitet. Idén blev till ett objekt genom att SME-projektet initierades av IASB 

som skred till handling genom att bjuda in standardsättande organisationer från ett 40-tal 

länder till ett första möte. I samband med detta skickades ett frågeformulär ut där IASB 

ville ha svar på hur SME-redovisningen var utformad i de olika länderna. De ville även få 

synpunkter på hur projektet skulle fortlöpa. Härmed gick startskottet för SME-projektet då 

IASB har sammanställt idén om projektet och skickat den vidare till standardsättande 

organisationer i ett 40-tal länder. Dessa har sedan mottagit idén, tolkat den och uttryckt 

sina åsikter kring den. Därefter sänder de tillbaka idén till IASB. På så sätt har 

tolkningsprocessen som Czarniawska och Joerges (1996) skriver om tagit sin början.  

 

De 30 svar som inkom tolkades i sin tur, och utifrån dessa svar utvecklades sedan 

preliminära ståndpunkter om hur projektet skulle fortskrida. Dessa låg sedan till grund för 
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diskussionsunderlaget som sedan utvecklades i form av ”Preliminary Views on Accounting 

Standards for Small and Medium-sized Entities”.  Detta ger uttryck för hur SME-projektet som 

objekt rör sig vidare i tolkningsprocessen. Genom att publicera diskussionsunderlaget på 

sin hemsida kan det ses som att IASB återigen sammanställt idén och sänt den vidare till 

dem som är intresserade och berörs av detta projekt. Dessa tar i sin tur del av idén genom 

att läsa och tolka diskussionsunderlaget. Tolkningsprocessen fortsätter genom att 

respondenterna sänder tillbaka sina svar och åsikter till IASB. Detta motsvarar Czarniawska 

och Joerges (1996) beskrivning av hur idéer sprids genom att de tolkas och omvandlas 

under det förlopp som tolkningsprocessen utgör. Denna process får antas fortsätta tills 

idén har tolkats och omvandlats i flera omgångar, ända tills idén har blivit till en slutgiltig 

uppsättning IFRS för SMEs.  

 

Genom denna tolkningsprocess får det antas att idén växer sig starkare eftersom den hela 

tiden repeteras och får ny energi av de människor som tar del av idén och i sin tur tolkar, 

omvandlar och skickar tillbaka den. Det är därmed troligt att detta i sin tur leder till att idén 

hela tiden förfinas och slutligen blir till en förhärskande idé.  Därmed får idén större chans 

att uppnå acceptans och tillämpning genom att de blir till institutioner. 

 

Det får även antas att redovisningsidéer sprids genom medlemmar som ingår i olika 

internationella och nationella organisationer som för med sig dessa ideér till sina respektive 

nationella miljöer. På detta sätt kan idéer spridas vidare ut i de nationella organisationerna, 

och därifrån vidare ut till sina respektive medlemmar. Dessa individer och organisationer 

kallas av Sahlin-Andersson och Engwall (2002) för idébärare. Med begreppet bärare avser 

dessa forskare dem som fömedlar specifika idéer och kunskap, vilket förutom forskare och 

experter även innefattar media.    

 

EFRAG, ASB, DRSC, NRS och FAR är exempel på nationella organisationer som sprider 

IASBs idé vidare och utgör därmed idébärare. Ytterligare idébärare i denna kontext kan 

därmed sägas utgöra av de forskare, experter, revisorer och övriga respondenter som 

lämnat sina yttranden till diskussionsunderlaget. Ett exempel på hur idébärarna för med sig 

en idé kan visas genom att medlemmar av IASBs rådgivande arbetsgrupp avseende IFRS 

för SMEs, även är medlemmar i andra redovisningsorganisationer. Därmed transporteras 

idén om SME-projektet via dessa medlemmar tillbaka till sina respektive organisationer. 

Detta exempel kan synliggöras genom de brittiska respondenterna David Cairns och 
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Annette Davis. Cairns ingår i IASBs rådgivande arbetsgrupp, men han är också 

auktoriserad revisor som arbetar med rådgivning avseende internationella 

redovisningsfrågor samt professor vid ett engelskt universitet där han undervisar 

doktorander. Därmed är det högst sannolikt att Cairns bär med sig idén om IFRS för 

SMEs vidare till de organisationer han bistår med rådgivning samt de doktorander han 

undervisar. Annette Davis kan beskrivas som en länk mellan EU och IASB i och med 

hennes roll som medlem av IASBs rådgivande arbetsgrupp och generalsekreterare i EU-

kommissionen där hon arbetar med IAS/IFRS. Den brittiska revisorsorganisationen 

ICAEW utgör ett exempel på en viktig idébärare, då flera av de brittiska respondenterna 

ingår i organisationer som är underordnade ICAEW. Därmed är det rimligt att anta att idén 

om IFRS för SMEs har spridits via ICAEW ner genom sina underliggande organisationer 

SOSCA och LSCA ner till deras medlemmar som utgörs av auktoriserade revisorer. 

 

Idén om IFRS för SMEs har utvecklats av IASB, som är den starkast drivande 

organisationen inom normgivningen av internationella redovisningsstandards. Sahlin-

Andersson och Engwall (2002) menar att vissa idéer blir starka på grund av vem som har 

transporterat, formulerat, ställt samman idéerna samt gett dem sitt stöd. En idé kan därmed 

tänkas bli stark genom att den bärs av en organisation som har erhållit legitimitet. Genom 

att organisationen fått legitimitet av sina intressenter är det högst troligt att även idén blir 

stark på grund av att den presenterats av en organisation som intressenterna har förtroende 

för. EU-direktivet angående tillämpningen av fullständig IFRS för börsnoterade bolag 

utgör ett exempel på hur en idé blev stark, vilket denna blev när den institutionaliserades 

och kom att ingå i EUs regelverk. Hatch (2002) beskriver hur en idé blir institutionaliserad 

genom upprepade handlingar som sker genom juridiskt och politiskt inflytande vilket var 

fallet med EU-direktivet. Detta är också innebörden av den tvingande institutionella 

påverkan som Di Maggio och Powell (1983) tar upp i sin teori om ny-institutionalism.  

 

Genom IASBs arbetsgång vid framtagandet av nya redovisningsstandards, där SME-

projektet kan utgöra ett exempel, är de hela tiden lyhörda för de åsikter som 

organisationerna i de olika länderna har. Att dessa åsikter är av vikt visas genom att IASB 

bjuder in till möten, i form av bland annat ”round-table meetings”, där framställare och 

användare av finansiella rapporter för SMEs ges möjlighet att påverka utformningen av de 

föreslagna reglerna. Vidare efterfrågas berörda parters åsikter i och med 

diskussionsunderlaget. På dessa sätt tillvaratar och bevarar IASB de intressen som 
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organisationerna i de olika länderna har. Under processen av utvecklandet av IFRS för 

SMEs tillämpas öppenhet som visas genom att IASB lämnar ut en stor mängd information 

om sina aktiviteter på sin hemsida, där de också informerar om hur olika projekt 

fortskrider. Ansvarig för SME-projektet, Paul Pacter, har skrivit ett antal artiklar om 

projektet som publicerats i olika redovisningstidningar, vilket är ett ytterligare sätt att sprida 

information om det. IASBs tillvägagångssätt för att tillvarata och bevara medlemsländernas 

intressen, är förenlig med den legitimitetsteori som tas upp i Brown och Deegan (1998). 

Denna teori beskriver att legitimitet uppnås genom att organisationen ingår ett socialt 

kontrakt med dess intressenter och tillvaratar deras intressen genom att rätta sig efter 

villkoren i detta sociala kontrakt. Detta är en grundläggande förutsättning för 

organisationens överlevnad och är en av institutionalismens viktigaste bidrag i studiet av 

organisationer. En av Lindbloms (1994 i Gray et al., 1996) fyra strategier för att uppnå 

legitimitet går ut på att intressenterna informeras och utbildas om förändringar i dess 

pågående aktiviteter. IASB representerar och samarbetar med redovisningsorganisationer 

från ett 100-tal länder, vilket gör dem till den starkast drivande organisationen inom 

normgivningen av internationella redovisningsstandards. Dessa faktorer sammantagna 

vittnar om att IASB som organisation har uppnått legitimitet.  

 

Projektet med IFRS för SMEs har uppkommit genom ett behov av förenklade, jämförbara 

internationella enhetliga redovisningsstandards för SMEs som uppdagades under arbetet 

med att utveckla IFRS för börsnoterade företag. Eftersom denna idé vunnit legitimitet 

genom att den blivit institutionaliserad, får det därmed antas att idén om IFRS för SMEs 

lättare uppnår legitimitet då den är nära sammanlänkad med en redan vedertagen idé. 

Behovet av förenklade redovisningsregler har utgjort grunden för det sociala kontrakt som 

upprättats mellan IASB och dess intressenter. Detta är förenligt med vad Brown och 

Deegan (1998) säger om det sociala kontraktet och dess villkor. Detta vittnar om att teorin 

om hur en organisation uppnår legitimitet, även kan appliceras på idén som sådan. Dock 

ställer sig några respondenter kritiska till att IASB tagit sig an detta projekt för SMEs. En 

svensk respondent menar att IASB har sin huvdsakliga kompetens och erfarenhet i 

hanteringen av börsnoterade företag och det är där de bör lägga sina resurser och inte på 

SMEs. Några brittiska röster som höjts mot projektet är att SMEs kommer att förbli små- 

och medelstora företag och därmed inte ha internationella affärer som kräver jämförbarhet 

länder emellan samt att SMEs även fortsättningsvis kommer att anskaffa sitt kapital genom 

ägaren eller kreditinstitut. Trots dessa kritiska röster har ändå majoriteten av 
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respondenterna i de undersökta länderna en välvillig inställning till SME-projektet då det är 

allmänt ansett att ett behov föreligger för förenklade, jämförbara och enhetliga 

internationella redovisningsstandards för små- och medelstora företag.  

 

Intressentteorin är nära kopplad till ovan nämnda legitimitetsteori. Intressenter kan 

inordnas under definitionen:”Any identifiable group or individual who can affect the 

achievement of an organization´s objectives or who is affected by the achievement of an 

organization´s objectives”. (Freeman och Reed, 1983) Intressenternas behov måste 

tillgodoses för att organisationen ska uppnå legitimitet. Respondenterna i denna 

undersökning anser att framställare och användare av SMEs finansiella rapporter är de 

viktigaste intressenterna vars behov bör tillgodoses, vilket även framgår av EAAs 

undersökning. Ägarna till de små- och medelstora företagen är oftast både 

framställare och användare. Kreditgivare och staten är också användare av företagens 

finansiella rapporter, då dessa utgör underlag för kreditbedömning och 

skatteberäkning. Att användarbehovet av de finansiella rapporterna skiljer sig 

väsentligt åt mellan börsnoterade företag och SMEs är en genomgående åsikt hos 

respondenterna. Det anses att SMEs har färre användare av 

redovisningsinformationen eftersom företagsledningen och ägare ofta är desamma 

och de har heller inte lika komplexa transaktioner. Detta vittnar även EAAs 

undersökning om, som också lyfter fram att de börsnoterade företagen har en viss 

informationsskyldighet mot sina aktieägare, vilket inte SMEs har då deras ägare har 

tillgång till intern information och därmed föreligger ett annat informationsbehov. 

Respondenterna framhäver kostnads- och nyttoeffekter som en viktig faktor för IASB 

att ta ställning till vid utvecklandet av IFRS för SMEs, då fullständig IFRS anses vara 

för komplext och kostsamt för mindre företag. Att flertalet respondenter påtalar 

vikten av att IASB tar hänsyn till kostnads- och nyttoeffekter kan ses som ett krav 

intressenterna ställer, i och med det sociala kontrakt parterna ingått enligt 

legitimitetsteorin. Ytterligare intressenter är de olika internationella och nationella 

organisationerna, i vilka de flesta respondenterna ingår. Bland de nationella 

organisationerna återfinns revisors- och redovisningsorganisationer och 

standardsättande organisationer, vilka kan inordnas under den definition Freeman och 

Reed (1983) ger av intressenter.  
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Enligt Watts och Zimmermans agentteori får det antas att organisationer väljer att tillämpa 

de redovisningsregler som är mest fördelaktiga för att organisationerna ska kunna 

maximera sin välfärd. Flera av de tyska respondenterna framhäver att de finansiella 

rapporterna har flera användningsområden i Tyskland, då de utgör underlag för såväl 

skatteberäkning som vinstutdelning. Om IFRS för SMEs infördes skulle det innebära att de 

tyska företagen skulle få upprätta dubbla finansiella rapporter eftersom det föreslagna 

regelverket inte är anpassat för ett kopplingssystem. Detta skulle innebära en ökad 

arbetsbörda och ökade kostnader, vilka Watts och Zimmerman (1986) benämner bonding 

cost i sin agentteori. Denna teori söker förklara varför organisationer väljer att använda sig 

av en viss redovisningsmetod framför andra och menar att individer drivs av egenintresse 

och välfärdsmaximering. Dessa ökade kostnader skulle i sin tur leda till lägre vinst för 

företaget och därmed en minskad välfärd. Tyskland skulle med andra ord kunna förlora på 

en tillämpning av IFRS för SMEs eftersom det skulle minska deras välfärd. Detta faktum 

kan vara ett uttryck för att många av de tyska respondenterna framhäver frivilligheten vid 

tillämpandet av IFRS för SMEs som väldigt viktig, något som inte de övriga 

respondenterna har lyft fram på samma sätt. Detta kan få sin förklaring i att Storbritannien 

som anhängare till den anglosaxiska redovisningstraditionen inte tillämpar en koppling 

mellan redovisning och beskattning och därmed inte heller skulle påverkas på samma sätt 

av införandet av dessa regler med avseende på ökade kostnader och arbetsbelastning, med 

lägre vinst som följd. Med andra ord skulle tillämpandet av IFRS för SMEs inte innebära 

någon minskad välfärd för de brittiska företagen. Detta resonemang borde även kunna 

appliceras på Norge då de inte heller är ett kopplingsland. Vad gäller Sverige får det antas 

att de i likhet med Tyskland skulle förespråka frivillighet vid tillämpandet av IFRS för 

SMEs eftersom de också tillämpar en koppling mellan redovisning och beskattning. De 

svenska respondenterna trycker mer på att det ska vara upp till varje land att besluta om 

vilken typ av företag som ska tillämpa dessa regler. Detta är något som flertalet av de övriga 

respondenterna, oavsett land, instämmer i, då det är allmänt ansett att detta är en politisk 

fråga som inte ingår i IASBs befogenhetsområde. Detta kan därmed sägas utgöra ett villkor 

i det sociala kontraktet mellan IASB och intressenterna. 
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5.2 Institutionella faktorer 
 

hög statushög statushög statuslåg statusProfession

NRSFRC/ASB m.fl.BFN/RR/FARDRSC/GASBNormgivande organ

kreditmarknad
(aktiemarknad)

aktiemarknad  kreditmarknad
(aktiemarknad)

kreditmarknadKapitalmarknads-
struktur

svagsvagstarkstarkBeskattningssystem

kontinental/
anglosaxisk 

anglosaxisk kontinental/
anglosaxisk 

kontinental Redovisnings-
tradition

NorgeStorbritannienSverigeTyskland

hög statushög statushög statuslåg statusProfession

NRSFRC/ASB m.fl.BFN/RR/FARDRSC/GASBNormgivande organ

kreditmarknad
(aktiemarknad)

aktiemarknad  kreditmarknad
(aktiemarknad)

kreditmarknadKapitalmarknads-
struktur

svagsvagstarkstarkBeskattningssystem

kontinental/
anglosaxisk 

anglosaxisk kontinental/
anglosaxisk 

kontinental Redovisnings-
tradition

NorgeStorbritannienSverigeTyskland

 
Tabell 5-1 Sammanfattning av institutionella faktorer  

5.2.1 Redovisningstradition 
 
Ett flertal av de tyska respondenterna framhåller att ett införande av IFRS för SMEs 

skulle innebära många förändringar som skulle ha en negativ inverkan. Fler finansiella 

rapporter skulle behöva upprättas, vilket skulle leda till ökad arbetsbelastning och 

ökade kostnader. Det skulle även krävas stora förändringar i den tyska lagstiftningen. 

Detta kan vara en anledning till att de tyska respondenterna belyser denna 

problematik till skillnad från övriga respondenter. Detta skulle kunna förklaras av att 

Tyskland hör till den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen. Att förändringar 

i lagstiftningen skulle krävas, hör samman med den kontinentaleuropeiska tolkningen 

av begreppet ”rättvisande bild”. Enligt Smith (2006) innebär den tyska tolkningen av 

begreppet att redovisningen ska upprättas i enlighet med lagar och 

redovisningsstandards. Eftersom tyska redovisningsregler är inskrivna i lagstiftningen, 

tyder det på att likformighet föredras, vilket Gray (1988) anser vara ett utmärkande drag för 

Tyskland. Detta är i motsats till Storbritannien och den anglosaxiska 

redovisningstraditionen som tolkar begreppet som en tillåtelse att avvika från lagar 

och redovisningsstandards om möjligheten att avbilda företagets verklighet på ett 

rättvisande sätt kräver det. Både den norska och den svenska redovisningen har 

kommit att bli mer influerad av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Att Norge 

har frikopplat beskattningen från redovisningen kan ses som ett steg närmare den 

anglosaxiska redovisningstraditionen, medan aktiemarknadens ökade i inflytande kan ha 

haft betydelse för Sveriges övergång. (Schwencke, 2005; Fagerström och Lundh, 2004) 

Detta är i enlighet med hur Gray placerar de nordiska länderna närmare den anglosaxiska 

redovisningstraditionen och tillskriver dem en hög grad av flexibilitet. 
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5.2.2 Beskattningssystem 
 
Flertalet av de tyska respondenterna påtalar att det kan bli svårt att implementera 

IFRS för SMEs, för länder som har en koppling mellan redovisning och beskattning i 

de nationella redovisningssystemen. Choi och Meek (2005) menar att redovisningens 

utformning i ett land påverkas av om redovisning och beskattning är 

sammankopplade eller inte. För de länder som tillämpar denna koppling, skulle IFRS 

för SMEs kunna innebära rapportering enligt både nationella och internationella 

redovisningsstandards, vilket i sin tur skulle innebära ökad arbetsinsats, ökade 

kostnader samt stora förändringar i den tyska lagstiftningen. För att IFRS för SMEs 

ska få genomslag och accepteras i Tyskland, menar flera respondenter att det är en 

förutsättning att de finansiella rapporterna även ska kunna utgöra underlag för 

skatteberäkning.  

 

En norsk respondent påtalar också problematiken med att införa IFRS för SMEs för 

kopplingsländer. Han anser att för att dessa redovisningsregler ska få ett stort 

genomslag krävs det att denna koppling reduceras. Denna åsikt kan förklaras av det 

faktum att Norge tidigare tillämpade en koppling mellan redovisning och beskattning, 

som sedan början av 90-talet har frikopplats. De har därmed erfarenhet av att tillämpa 

båda systemen. Att de svenska respondenterna inte berört denna problematik, får 

anses märkligt med tanke på att Sverige faktiskt tillämpar en koppling mellan 

redovisning och beskattning, och därmed borde ha samma reservationer avseende 

IFRS för SMEs i likhet med Tyskland.  

5.2.3 Kapitalmarknadsstruktur 
 
Flertalet respondenter, oavsett land och kapitalmarknadsstruktur, delar uppfattningen 

att SMEs informationsbehov skiljer sig från börsnoterade företags eftersom deras 

kapitalstruktur skiljer sig åt. Respondenterna framhåller att SMEs har färre användare 

av redovisningsinformationen, men att dessa dock har större insyn i företagen än 

kapitalmarknaden. Företagsledning och ägare är ofta samma person och eftersom 

SMEs till största delen finansieras av kreditmarknaden, med banker och kreditinstitut 

som huvudsakliga intressenter, efterfrågas därför mindre komplexa och sofistikerade 

finansiella rapporter för SMEs. Kapitalmarknaden ställer andra krav på 

redovisningsinformationen, då den ska utgöra beslutsunderlag för aktieägarna om de 
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ska köpa, sälja eller behålla sina aktier. Detta vittnar om att länders 

kapitalmarknadsstruktur skulle vara av underordnad betydelse som påverkande faktor 

vid införandet av IFRS för SMEs, eftersom deras huvudsakliga finansieringskälla 

utgörs av kreditmarknaden och inte kapitalmarknaden. Choi och Meek (2005) och 

Nobes och Parker (2004) framhåller detta som avgörande för 

redovisningsinformationens utformning. Vidare anser de tyska respondenterna att 

fullständig IFRS inte är förenlig med borgenärsskyddet som sätter kreditgivarna i 

fokus för redovisningsinformationen, eftersom redovisning enligt fullständig IFRS är 

inriktad mot investerare på kapitalmarknaden. Detta menar respondenterna att IASB 

måste ha i åtanke vid utvecklandet av IFRS för SMEs. Att Tyskland värnar om 

borgenärsskyddet bekräftas av Smith (2006) som skriver att borgenärsskyddet står i 

fokus för den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, där även 

försiktighetsprincipen är ett utmärkande drag. Att försiktighetsprincipen förespråkas i 

Tyskland förklarar Gray med att de är mer konservativa i sin redovisning än de 

anglosaxiska länderna, vars redovisning präglas av ett mer risktagande synsätt och 

därmed tillskrivs en hög grad av optimism. Borgenärsskyddet och 

försiktighetsprincipen är även viktiga faktorer i den svenska redovisningen, vilket 

borde vittna om en högre grad av konservatism. Då de nordiska länderna har kommit 

att röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningstraditionen är detta förenligt med 

Grays uppfattning om att dessa innehar en högre grad optimism.   

 

Respondenterna är genomgående överens om att användarbehovet av 

redovisningsinformationen är en viktig faktor att ta ställning till vid utvecklandet av 

IFRS för SMEs. Då de flesta SMEs verkar på kreditmarknaden och användarna 

främst utgörs av ägare och kreditinstitut föreligger inte något behov av extensiv 

redovisningsinformation eftersom användarna har mer insyn i företagen. En brittisk 

respondent framhäver det faktum att SMEs ogärna offentliggör information om 

företaget ur en konkurrenssynvinkel, vilket skulle innebär att alla länder har en hög 

grad av hemlighållande avseende SMEs enligt Grays synsätt. Gray tillskriver de 

anlgosaxiska och nordiska länderna en hög grad av transparens, vilket innebär att de 

är öppna med redovisningsinformationen, till skillnad från Tyskland som Gray menar 

har en högre grad av hemlighållande. Detta pekar på att Grays teori inte går att 

applicera på SMEs i de nordiska och anglosaxiska länderna eftersom de bör värna om 

hemlighållande av redovisningsinformationen för SMEs. 
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5.2.4 Profession och normgivande organ 
 
Att få kalla sig revisor i de undersökta länderna kräver en gedigen 

universitetsutbildning med påföljande praktisk erfarenhet. Detta vittnar om att 

revisorsyrket håller en viss kvalitet. Abbot (1988) talar om kvalitativa skillnader yrken 

emellan och att vissa yrkesgrupper har högre status på grund av den kunskap de 

besitter. Med det avses att en revisor innehar högres status än en ekonomiassistent på 

grund av den expertis han innehar. Freidson (1994) säger att professionalism är ett 

sätt att tillhandahålla komplexa tjänster till allmänheten, och menar att professionella 

yrkesutövare är av stort värde för samhället. Utifrån detta resonemang kan sägas att 

revisorsyrket har hög status i den nationella kontexten genom kraven på utbildning. 

Tolbert (1990) menar att professionalismen förklarar varför några yrkesgrupper intar 

en dominant position och tillskrivs en viss ekonomisk och social makt på grund av de 

specialkunskaper de besitter.  

 

Brittiska revisorer kan sägas ha intagit en dominant position då de har stor påverkan 

på de nationella redovisningsreglerna tack vare tillämpningen av rättssystemet som 

präglats av sedvanerätt. Den övervägande delen av de brittiska respondenterna utgörs 

av revisorer, både i form av privatpersoner och företrädare för revisionsföretag och 

revisorsorganisationer. Detta styrks av vad Smith (2006) säger om att 

revisorsprofessionen innehar en stark ställning i Storbritannien. Att Storbritannien 

har inkommit med så många yttranden i jämförelse med andra undersökta länder kan 

förklaras av revisorsyrkets ställning och deras möjlighet att påverka standardsättandet 

i landet, vilket gör dem mer benägna att vara med och påverka SME-projektet. Detta 

är i enlighet med vad Nobes och Parker (2004) säger om att revisorsyrket storlek och 

styrka är en effekt av skillnader i sättet att redovisa länder emellan. Det vill säga att 

redovisningens utformning, vilken beror av redovisningstradition, är avgörande för 

revisorsyrkets status.  

 

Av de tyska respondenterna är endast ett fåtal revisorer representerade. Flera 

respondenter utgörs istället av företrädare för den tyska industrin. Detta 

överensstämmer med Choi och Meeks (2005) uppfattning om att 

revisorsprofessionens ställning i Tyskland är ganska svag i en internationell 

jämförelse. En anledning till detta kan vara att den kontinentaleuropeiska 
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redovisningstraditionen, som grundar sig på civilrätten, inordnar redovisningsreglerna 

i sin lagstiftning och därmed ges revisorer inget utrymme för individuella tolkningar.  

 

Det norska standardsättande organet NRS är den enda norska organisation som 

lämnat sina yttranden till IASB, vilket komplicerar bedömningen av revisorsyrkets 

status i Norge. NRS som standardsättande organ har funnits sedan 30-talet och befäst 

en stark ställning i landet avseende utvecklandet av redovisningsstandards, då 

medlemmarna utgörs av representanter för akademin, revisorskåren och börsen. Detta 

har bidragit till att den standardsättande processen blivit väl understödd och mer 

generellt accepterad än i andra länder. Detta kan också tyda på att revisorsyrket har 

fått en hög status i Norge, vilket hör samman med den anglosaxiska 

redovisningstraditionen som Norge har kommit att närma sig. Även svenska revisorer 

har kommit att få ett ökat inflytande på standardsättandet av redovisningsregler, och 

därmed en ökad status, vilket skulle kunna förklaras av att Sverige inte längre lika 

tydligt hör till den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, utan kommit att 

röra sig mer mot den anglosaxiska.  

 

De standardsättande organen i de undersökta länderna fungerar också som bärare av 

idén om IFRS för SMEs, i enlighet med Sahlin-Andersson och Engwalls (2002) teori 

om hur idéer färdas. Genom att de för med sig idén till sina respektive nationella 

organisationer kan det också ses som att de utgör en påverkande faktor för vilken 

inställning som organisationer i olika länder intar inför IFRS för SMEs.  

87 



-KAPITEL 6- 

6 Slutsatser 
 

I detta kapitel besvaras syftet med undersökningen för att sedan följas av en slutdiskussion och förslag på 

fortsatt forskning inom det undersökta området. 

6.1 ”Hur kan idéer om redovisning spridas?” 
 
Redovisningsidéer kan spridas genom att de tolkas och omvandlas i en 

tolkningsprocess som den IFRS för SMEs går igenom. Denna idé formades av IASB 

efter att ett behov av förenklade redovisningsstandards uppmärksammats. IASB har 

sedan sänt idén vidare till standarsättande organ i olika länder som i sin tur tagit del 

av idén, tolkat, omvandlat och sänt tillbaka den. IASB har i sin tur beaktat den 

omvandlade idén, tolkat och återigen ombildat den. Denna tolkningsprocess kommer 

att fortgå ända tills en slutlig version av IFRS för SMEs har arbetats fram. 

Medlemmarna av de standardsättande organisationerna har sedan spridit idén om 

IFRS för SMEs vidare ut till sina medlemmar, som i sin tur spridit idén vidare till 

andra intressenter och användare inom redovisningsområdet. På detta sätt har idén 

omvandlats och tolkats i den tolkningsprocess den hittills genomgått. Denna 

tolkningsprocess har även bidragit till att idén växer sig stark genom att den tolkas, 

omvandlas och förfinas.  

 

Redovisningsidéer sprids genom idébärare som bland annat utgörs av medlemmarna i 

internationella och redovisningsorganisationer. Dessa tar med sig idén till sina 

nationella organisationer, som i sin tur fungerar som idébärare då de för idén vidare 

ut till medlemmarna i sina respektive organisationer som kan utgöras av redovisare, 

revisorer.  

 

IASB som organisation uppnår legitimitet genom att tillvarata och bevara de intressen 

som medlemsländerna har. Genom att hålla möten där berörda parter ges möjlighet 

att påverka, samt att inhämta intressenternas åsikter genom bland annat 

diskussionsunderlag, tillgodoser och bevarar de medlemsländernas intressen och 

erhåller därmed legitimitet. SME-projektet som idé uppnår legitimitet genom att idén 

utgör en del av det sociala kontrakt som upprättats mellan IASB och intressenterna i 

de olika länderna. Trots att några kritiska röster har höjts angående SME-projektet 
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bedöms ändå idén ha vunnit legitimitet då majoriteten av respondenterna har ställt sig 

positiva till IFRS för SMEs, på grund av att det finns ett uttalat behov av förenklade 

redovisningsregler som reducerar kostnads- och arbetsbördan för företagen. 

  

Användare och framställare av finansiella rapporter för SMEs är de viktigaste 

intressenterna avseende IFRS för SMEs. Standardsättande organisationer och övriga 

nationella organisationer utgör andra betydelsefulla intressenter. Vilka 

redovisningsregler som tillämpas i ett land har betydelse för hur idén om IFRS för 

SMEs mottas. I länder där införandet av IFRS för SMEs skulle innebära ökad 

arbetsbelastning och ökade kostnader har större reservationer mot idén intagits på 

grund av att det skulle leda till minskad välfärd.   

6.2 ”Vilka institutionella faktorer påverkar hur olika 
länder och dess organisationer ställer sig till 

införandet av IFRS för SMEs?” 

6.2.1 Redovisningstradition 
 

Om ett land tillhör den anglosaxiska eller kontinentaleuropeiska 

redovisningstraditionen är av avgörande betydelse för vilken inställning deras 

organisationer har till införandet av IFRS för SMEs. Detta beror på hur de 

institutionella strukturerna är utformade i dessa länder. Storbritannien är en typisk 

företrädare för den anglosaxiska redovisningstraditionen, medan Tyskland utgör 

typexemplet för den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen. Sverige och 

Norge är inte lika utpräglade anhängare av den ena eller andra 

redovisningstraditionen. Deras redovisning har drag av båda traditionerna, då de har 

sitt ursprung i den kontinentaleuropeiska, men har kommit att röra sig mer mot den 

anglosaxiska. Norge med sin frikoppling mellan redovisning och beskattning och 

revisorsprofessionens styrka vittnar om en anglosaxisk inriktning, medan deras 

kapitalmarknadsstruktur fortfarande till största delen utgörs av kreditmarknaden, 

vilket är typiskt för den kontinentaleuropeiska traditionen. Sverige tillämpar 

fortfarande en koppling mellan redovisning och beskattning, vilket vittnar om den 

kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, medan revisorsyrkets ställning samt 

aktiemarknadens ökade betydelse är uttryck för den anglosaxiska 

redovisningstraditionen.  
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6.2.2 Beskattningssystem 
 
Redovisningens utformning beror på vilket beskattningssystem ett land tillämpar. I 

Tyskland och Sverige utgör de finansiella rapporterna förutom vinstberäkning även 

underlag för skatteberäkning. Norge har tidigare tillämpat denna koppling, men har 

numera skiljt dessa åt. I Storbritannien är denna koppling mellan redovisning och 

beskattning svag. Beskattningssystemet som påverkande faktor får störst betydelse i 

Tyskland. Detta beroende på att de skulle drabbas mest av ökad arbetsbelastning och 

ökade kostnader om IFRS för SMEs skulle införas, eftersom detta regelverk inte är 

förenligt med detta kopplingssystem. De skulle därmed bli tvingade att upprätta 

finansiella rapporter i enlighet med såväl nationella som internationella 

redovisningsregler. Beskattningssystemet bör även ha stor betydelse i Sverige som i 

likhet med Tyskland tillämpar en koppling mellan redovisning beskattning. I 

Storbritannien och Norge är dock beskattningssystemet av underordnad betydelse 

som påverkande faktor eftersom redovisning och beskattning är åtskilda i dessa 

länder, varför de inte skulle behöva upprätta fler finansiella rapporter än de redan gör.  

6.2.3 Kapitalmarknadsstruktur 
 
Hur kapitalmarknadsstrukturen är utformad i de olika länderna är av underordnad 

betydelse för inställningen till införandet av IFRS för SMEs. Detta beror på att SMEs 

i alla de undersökta länderna verkar på kreditmarknaden. SMEs har färre användare 

av de finansiella rapporterna, då dessa främst utgörs av ägarna själva samt banker och 

andra kreditinstitut som har mera insyn i företagen. Därmed föreligger inte samma 

behov av extensiv redovisningsinformation i form av detaljerade och utförliga 

finansiella rapporter, vilket kapitalmarknaden efterfrågar gällande börsnoterade 

företag.  

6.2.4 Profession och normgivande organ 
 
Revisorsprofessionen och de normgivande organen utgör påverkande faktorer för 

inställningen till införandet av IFRS för SMEs i de undersökta länderna. Störst 

påverkan har revisorsprofessionen i Storbritannien, där revisorsyrket har en hög 

status till följd av den anglosaxiska redovisningstraditionen vilken grundar sig på 

sedvanerätt som ger revisorer utrymme för individuella tolkningar av lagstiftningen. I 

Tyskland utgör inte revisorsyrket en lika stark påverkande faktor, då yrket har en 
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svagare ställning i landet till följd av den kontinentaleuropeiska 

redovisningstraditionen som grundar sig på civilrätten och styrs av lagar och regler. 

De normgivande organisationerna utgör en påverkande faktor i allra högsta grad då 

de är bärare av idén om SME-projektet, vilket automatiskt leder till att de samtidigt 

påverkar inställningen till införandet av IFRS för SMEs. 

6.3 Slutdiskussion 
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Figur 6:1 Slutgiltig modell 

 

Denna slutgiltiga modell visar hur idén om IFRS för SMEs har spridits över tiden och vilka 

egenskaper de undersökta länderna har, avseende ett antal institutionella faktorer. Idén har 

uppkommit ur en annan idé, det vill säga IFRS för börsnoterade bolag. Under arbetet med 

detta framkom att det fanns ett behov av förenklade redovisningsstandards för SMEs, 

vilket IASB sedan formade till en idé. Figuren visar den cirkulation, i vilken idén om IFRS 
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för SMEs rört sig. Under den tid idén befinner sig i denna process, tolkas och omvandlas 

den. De organisationer som lämnat yttranden till IASBs diskussionsunderlag och utkast, är  

idébärare då de sprider idén om IFRS för SMEs vidare. IASB har uppnått legitimitet för 

organisationen som sådan och även idén, genom att tillgodose de behov intressenterna har 

och beakta deras åsikter. Detta visas ytterligare genom att organisationen är mycket noga 

med att informera intressenterna om sina förehavanden samt bjuda in till ett samarbete 

mellan parterna. Intressenterna stöder och trycker på att redovisningsreglerna ska utformas 

för att passa dem, vilket är ett uttryck för egenintresse.  

 

Redovisningstradition är av vikt vid ett införande av IFRS för SMEs, då länders olika 

egenskaper avseende institutioner och kultur spelar in på hur organisationer ställer sig till 

den nya idén. De två redovisningstraditionerna som beskrivits har skilda sätt att se på 

begreppet rättvisande bild samt att respektive rättssystem har olika uppbyggnad. I relation 

till finansiering av företagen i ett land fokuseras vissa finansiärer vilket hänger ihop med ett 

lands kapitalmarknadsstruktur. Den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen ser 

borgenärsskyddet som mycket viktigt, då företagen i denna tradition till större del verkar på 

kreditmarknaden. Den anglosaxiska redovisningstraditionen ser investerare som den 

viktigaste gruppen, eftersom det är genom dem som företagen finansieras. Dock är denna 

institutionella faktor av underordnad betydelse i denna kontext, då majoriteten av SMEs 

verkar på kreditmarknaden. Beskattningssystemen skiljer sig åt i olika länder och då 

Tyskland och Sverige tillämpar ett kopplingssystem, får IFRS för SMEs konsekvenser för 

dessa länder då de skulle behöva upprätta dubbla uppsättningar redovisningsregler. Detta 

skulle leda till ökade kostnader och ökad arbetsbörda. Revisorsprofessionen har en hög 

status och möjlighet att påverka redovisningsinformationens utformning i Storbritannien, 

Norge och Sverige. I Tyskland har detta yrke en svagare ställning och därmed inte samma 

möjligheter att påverka redovisningens utformning.  

 

IASB har fått motta kritik för att de präglas av den anglosaxiska redovisningstraditionen, då 

det därmed antas att de utformar sina redovisningsstandards efter vad som lämpar sig för 

det anglosaxiska synsättet. Med detta i åtanke kan det ifrågasättas om de länder som hör till 

andra redovisningstraditioner verkligen får sina röster hörda vid framställandet av 

internationella redovisningsstandards. Det vore intressant att följa upp det slutgiltiga 

förslaget på IFRS för SMEs när det utkommer under hösten 2008. Framtida forskare skulle 

kunna jämföra det slutgiltiga förslaget med det ursprungliga som upprättades av IASB. 
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Genom att jämföra utfallet med respondenternas yttranden skulle därmed kunna urskiljas 

om verkligen de åsikter som organisationer i de olika länderna har verkligen väger så tungt. 

IASB har gett intryck av att stor vikt läggs vid respondenternas åsikter, då dessa begrundas 

och diskuteras ett antal gånger innan förslag på redovisningsstandards utkommer. Frågan är 

egentligen hur fria åsikterna är då ett par av respondenterna50 som lämnat sina yttranden 

ingår som medlemmar i IASBs rådgivande arbetsgrupp avseende SME-projektet, flera 

respondenter ingår i samma nationella organisation51 och flera av de representerade 

revisionsföretagen utgörs av världsomspännande organisationer. Med detta i åtanke kan 

objektiviteten ifrågasättas, då det kan antas att det därmed inte lämnas så stort utrymme för 

individuella åsikter, utan att respektive organisationer formar en ståndpunkt som gäller över 

hela deras organisation.  

 

Det faktum att SMEs verkar på kreditmarknaden bör leda till att borgenärsskyddet får stor 

betydelse i alla länder, oavsett redovisningstradition. Detta bör i sin tur leda till att 

hemlighållande av redovisningsinformationen värderas högt ur en 

konkurrenssynvinkel av SMEs i alla undersökta länder, även de som av tradition 

präglas av öppenhet avseende redovisningsinformationen. Vilket beskattningssystem 

som tillämpas i olika länder ses som det största hindret för implementeringen av IFRS 

för SMEs. Då detta skulle innebära negativa effekter för kopplingsländer förmodas att 

organisationer i dessa länder väljer att fortsätta tillämpa de nationella reglerna.  

 
 
 

                                                 
50 David Cairns och Annette Davis 
51 LSCA, SOSCA etc ingår i ICAEW 
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http://icas.org.uk 

2007-04-21 

 

Institut der Wirtschaftsprüfer 

www.idw.de 

2007-04-20 

 

Institute of Financial Accountants – IFA 

http://www.ifa.org.uk 

2007-04-21 

 

Jill Collis 

http://www.business.kingston.ac.uk 

2007-04-21 

 

London Society of Chartered Accountants – LSCA 

http://www.icaew.com 

2007-04-21 

 

National Housing Federation 

http://www.housing.org 

2007-04-21 

 

Nationalencyklopedins internettjänst 

NE1 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=159022&i_history=1 

2007-05-06 

 

NE 2 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=116578&i_word=A%20

priori 

2007-05-06 
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Norsk Regnskapsstiftelse – NRS 

http://regnskapsstiftelsen.no 

2007-04-22 

 

Peter Walton 

http://www.open.ac.uk 

2007-04-21 

 

PriceWaterhouseCoopers – PWC 

http://www.pwc.com 

2007-04-21 

 

Sigvard Heurlin 

http://www.irev.se 

2007-04-22 

 

Southern Society of Chartered Accountants – SOSCA 

http://www.icaew.com 

2007-04-21 

 

Susat & Partner 

http://www.susat.de 

2007-04-20 

 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – SRF 

http://www.srfkonsult.se 

2007-04-22 

 

Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V – VDEW 

http://www.strom.de 

2007-04-20 
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Winningtons 

http://www.icaewfirms.co.uk 

2007-04-21 
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Medlemmar av IASBs rådgivande arbetsgrupp avseende SME-projektet 

 

Chairman 

Thomas E. Jones, IASBs Board member 

Members 

Yoseph Asmelash, United Nations Conference on Trade and Development, International  

Jean-Pierre Boucquet, Dexia Bank, Belgium  

David Cairns, David Cairns: International Financial Reporting, United Kingdom  

Paul Chan, Paul Chan & Partners CPAs, Hong Kong  

Jérôme Chevy, Conseil national de la Comptabilité, France  

Annette Davis, European Commission, Internal Market and Services Directorate General  

Mark Ellis, Michael C Fina Companies, United States  

Hugo van den Ende, PricewaterhouseCoopers, Netherlands  

Dr. Christophe Ernst, Ministry of Justice, Germany  

Ndung'u Gathinji, Eastern Central and Southern African Federation of Accountants, 

Kenya  

Dany Girard, Caisse Populaire Desjardins, Canada  

Frederic Gielen, The World Bank Group, International (currently seconded to UK 

Financial Reporting Council)  

Larissa Gorbatova, Center for Capital Market Development, Russia  

Robin Jarvis, Association of Chartered Certified Accountants, United Kingdom  

Mitsuru Komiyama, Komiyama & Co., Japan  

Pascal Labet, CGPME, France  

Ian Mackintosh, Accounting Standards Board, United Kingdom  

T. N. Manoharan, President, the Institute of Chartered Accountants of India  

Johnny Mao, The Bank of East Asia, Limited, Hong Kong SAR, China  

Reyaz Mihular, KPMG, Dubai  

Arthur V. Neis, LCS Holdings, Inc., United States  

Jan-Christian Nilsen, Danish Commerce and Companies Agency, Denmark  

Colin Notley, Mitchell Notley & Associates, New Zealand  

Enrique Ortega Carballo, Spanish Accounting and Auditing Institute, Spain  

Mike Pacitti, 3i Investments plc, Scotland, United Kingdom  

Gerhard Prachner, PricewaterhouseCoopers, Austria  

David Raggay, IFRS Consultants, Trinidad W.I.  
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Dr Richard Roberts, Barclay’s Bank, United Kingdom  

Leonardo Rodriguez, Florida International University, United States  

Dr Oliver Roth, LempHirz GmbH & Co. KG, Germany  

Tony Seah, SQ Morison, Malaysia  

Isobel Sharp, Deloitte & Touche, United Kingdom  

Frank Timmins, Grant Thornton, South Africa  

Saim Ustundag, Turkish Accounting Standards Board  

Ying Wei, China Accounting Standards Committee, People’s Republic of China  

Staff Contact:  

Paul Pacter, IASB, Director, Standards for SMEs, ppacter@iasb.org  
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Förteckning över respondenter 

Tyskland 

CL 34 Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V (VDEW) 

CL 44 Susat & Partner 

CL 53 Institut der Wirtschaftsprüfer (IdW) 

CL 56 och SQ 32 Bundessteuerberaterkammer (BStBK) 

CL 59 och SQ 27 Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 

CL 59 och SQ 39 Deutscher industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

CL 75 och SQ 23 Christes & Partner 

CL 80 och SQ 52 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V (DGRV) 

CL 108 Bundesverband der Bilanzbuchhalter und controller e. V (BVBC) 

CL 118 och SQ 23 Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V (DRSC) 

SQ 22 DATEV  

 

Storbritannien 
CL 01 Winningtons 

CL 03 och CL SQ 12The Chartered Institute of Taxation – CIOT 

CL 04 The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA 

CL 05 Jill Collis 

CL 06 Deloitte Touche Tomatsu 

CL 08 Peter Walton 

CL 10 H. W Fisher & Company 

CL 23 Institute of Financial Accountants – IFA 

CL 24 National Housing Federation 

CL 57 och CL SQ 33 PriceWaterhouseCoopers – PWC 

CL 58 Southern Society of Chartered Accountants – SOSCA 

CL 64 Chartered Institute of Management Accountants – CIMA 

CL 67 London Society of Chartered Accountants – LSCA 

CL 78 The Institute of Chartered Accountants of Scotland – ICAS 

CL 89 Associaton of Accounting Technicians – AAT 

CL 90 David Cairns 

CL 92 The Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW 

CL 103 och SQ 36 Accounting Standards Board – ASB 

CL 109 Annette Davis 
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CL 113 European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG 

CL SQ 62 Ernst & Young 

 

Norge 

CL 19 Norsk Regnskapsstiftelse – NRS 

Hans Robert Schwencke 

 

Sverige 

CL 12 Föreningen Auktoriserade Revisorer – FAR 

CL 55 och SQ 28 Bokföringsnämnden – BFN 

CL 66 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – SRF 

SQ 13 Sigvard Heurlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


