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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: I september 2003 beslutade IASBs styrelse att organisationen ska utveckla särskilda 
standarder som är lämpliga att användas av små och medelstora företag då de tar fram sina 
finansiella rapporter. Utgångspunkterna i undersökningen är att IASB utgör en internationell 
institution som i huvudsak formas av sina största intressenters behov och att reglering av 
redovisning kan ses som en politisk process. 
 
Syfte: att ge en beskrivning av orsaker till och målen med IASBs projekt att utveckla internationella 
redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet är vidare att utreda om skillnader 
mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs 
harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. 
 
Metod: För att uppnå syftet har en dokumentundersökning genomförts där empirin i första hand 
består av vetenskapliga artiklar samt annat publicerat material som direkt eller indirekt berör 
IASBs projekt att utveckla internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. 
IASBs diskussionsunderlag Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-
sized Entities samt kommentarer till detta diskussionsunderlag som inkommit till IASB har utgjort 
särskilt viktiga källor i undersökningen. 
 
Avgränsning: För att undersöka om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental 
redovisningstradition kan utgöra hinder vid harmonisering av internationella 
redovisningsstandarder för små och medelstora företag har Storbritannien (anglosaxisk) och 



Tyskland (kontinental) studerats som representanter för respektive redovisningstradition. De 
faktorer som bedömts ha störst betydelse för utvecklingen inom respektive redovisningstradition 
är först och främst kapitalstruktur, legala system, skattekoppling samt professionaliseringsgrad i 
olika länder. 
 
Resultat: Orsakerna till att IASB har beslutat sig för att utveckla speciella redovisningsstandarder 
för små och medelstora företag är att användare av dessa företags finansiella rapporter efterfrågar 
annan information än vad användare av finansiella rapporter för noterade bolag gör, fullständiga 
IFRS anses också för dessa typer av företag vara alltför omfattande och kostsamma att tillämpa. En 
annan anledning är att den ökade implementeringen av IFRS ger upphov till minskad 
jämförbarhet mellan olika företags rapporter på nationell nivå samt att IASB vill undvika att olika 
nationer själva anpassar sina nationella GAAPs mot IFRS då det kommer till små och medelstora 
företags redovisning och därigenom försvårar en framtida standardisering av internationella 
redovisningsregler. De huvudsakliga målen med projektet är att IASB vill möta behoven hos 
användare av små och medelstora företags finansiella rapporter samt erbjuda dessa företag globalt 
användbara standarder. Övriga mål är att dessa standarder ska baseras på samma ramverk som 
fullständiga IFRS och att rapporteringsbördan för små och medelstora företag ska reduceras. 
Undersökningen har visat att skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 
kan utgöra hinder vid harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och 
medelstora företag. Svårigheterna ligger i första hand i att harmonisera standarderna så att de 
tillfredställer intressenter från länder med kontinental redovisningstradition (i undersökningen 
representerat av Tyskland) och det starkaste observerade hindret kan hänföras till den starka 
koppling som finns mellan redovisning och beskattning inom den kontinentala 
redovisningstraditionen. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: In September 2003 The Board decided that IASB should develop international 
accounting standards appropriate for small and medium-sized entities (IASB SME standards). The 
basis for the study is the presumptions that IASB is an international institution formed by the 
needs of its largest stakeholders, and that regulation of accounting can be seen as a political 
process. 
 
Purpose: The purpose of this study is to give a description of reasons for and objectives with IASBs 
project to develop standards appropriate for small and medium-sized entities. The purpose is also 
to investigate if differences in Anglo-Saxon and Continental accounting tradition can cause 
obstacles in IASBs harmonization process of international accounting standards for small and 
medium-sized entities. 
 
Research method: A literary study has take place and the main part of the data consists of scientific 
articles and other published material directly or indirectly related to IASBs project to develop 
international accounting standards for small and medium-sized entities. IASB discussion paper, 
“Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities” and 
comments on this paper have been especially important sources of information. 
 
Delimitation: To investigate if differences between Anglo-Saxon and Continental accounting 
tradition can constitute obstacles in the harmonization process of accounting standards for small 
and medium-sized entities, two countries have been selected and studied as representatives for 
each accounting tradition; United Kingdom (Anglo-Saxon) and Germany (Continental). The 



elements considered most important when it comes to which accounting tradition a country 
develops are capital structure, legal system, taxation and strength of accounting profession. 
 
Conclusions: One of the main reasons why IASB has decided to develop accounting standards 
appropriate for small and medium-sized entities is that users of financial statements of these 
entities have different information needs than users of financial statements of listed entities. It is 
also considered far to extensive and costly for small and medium-sized entities to apply full IFRSs. 
Another reason found in this study is that the increased use of IFRS leads to reduced possibilities 
to compare financial information on a national level, and that IASB therefore wants to avoid that 
nations adjust national GAAPs against IFRS and thereby complicates future standardization of 
international accounting standards. 
 
The main objectives with the project are that IASB wants to meet the needs of users (mainly banks 
and other lenders of capital outside the stock market) of financial statements of small and medium-
sized entities and offer these entities globally useful standards. Other objectives are that these 
standards should be based on the same framework as full IFRS, and that the reporting burden for 
small and medium-sized entities should be reduced. 
 
The study has found that differences between Anglo-Saxon and Continental accounting tradition 
can constitute obstacles for harmonization of accounting standards for small and medium-sized 
entities. The largest observed obstacle seems to be the strong link between accounting and taxation 
in the continental tradition, as represented by Germany in this study.  
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1 

1 Inledning 
 
Detta kapitel ger en introduktion till det problemområde som uppsatsen kommer att 
behandla. Först presenteras en bakgrund till problemområdet, varvid en 
problemdiskussion tar vid. I samband med denna diskussion ställs några för uppsatsen 
centrala frågor. Därefter formuleras ett syfte med undersökningen, vilket sedan 
specificeras med en avgränsning. Slutligen redogörs för uppsatsens disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 
De senaste åren har mycket uppmärksamhet ägnats åt anpassning till International 
Accounting Standards Boards (IASBs1) redovisningsstandarder International Financial 
Reporting Standards (IFRSs2) inom den Europeiska Unionen (EU). Detta då alla 
noterade företag inom unionen ska upprätta koncernredovisning enligt IFRSs med 
början den 1 januari 2005 (Europaparlametets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
av den 19 juli 2002). I praktiken berörs cirka 7000 europeiska företag av EUs 
förordning (Herdman, 2002) Även utanför EU har globaliseringsprocessen resulterat i 
en ökad efterfrågan av högkvalitativ, internationellt jämförbar redovisningsinformation3 
(se vidare 3.3.1). 
 
IASB är idag det dominerande standardsättande organet inom internationell 
redovisning. IASBs övergripande målsättning är att tillhandahålla ett högkvalitativt 
regelverk av internationella redovisningsstandarder vars tillämpning vid finansiell 
redovisning och upprättandet av redovisningsrapporter ska resultera i hög kvalitet, 
transparents och jämförbarhet av redovisningsinformation (IASB a). IASB är en 
privaträttslig organisation (IASCF, 2004b) och är som sådan starkt beroende av att dess 
medlemmar och intressenter är nöjda med de standarder (IFRSs) för internationell 
redovisning som IASB producerar. Det är därför av yttersta vikt för IASB att ta hänsyn 
till medlemmarnas åsikter i den normsättande processen som därmed får karaktären av 
en harmoniseringsprocess (se vidare 3.4). 
 

                                                 
1 IASB är det standardsättande organet inom stiftelsen International Accounting Standards Committee 
Foundation (IASCF) (IASB a). 
2 IFRSs inkluderar även de standarder som gavs ut av IASBs företrädare International Accounting 
Standard Commitee (IASC) under namnet International Accounting Standards (IASs) fram till 2001, då 
organisationen ombildades (IASB d). 
3 Med redovisning avses i denna uppsats genomgående externredovisning eller finansiell redovisning, det 
vill säga den redovisning av ett företags ställning och prestationer som ges i företagets externa finansiella 
rapporter. 
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I Europa finns ca 5 miljoner små och medelstora företag (SMEs4) som inte omfattas av 
EUs beslut att låta de stora noterade företagen upprätta koncernredovisning enligt IFRS 
från och med 2005 (Pacter, 2004a, s.118). I september 2003 beslutade IASBs styrelse 
att IASB ska utveckla standarder som är lämpliga att användas av SMEs. Styrelsen 
framhöll också att utvecklingen av internationella redovisningsstandarder för SMEs ska 
ha sin grund i de fundamentala koncepten i IASBs ramverk samt de principer och 
relaterade föreskrivande riktlinjer som står att finna i IFRSs och dess tolkningar. (IAS 
Plus a)  
 
Den 24 juni 2004 publicerade IASB ett diskussionsunderlag med namnet Preliminary 
Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities (IASFC, 2004a) 
Diskussionsunderlaget innehåller IASBs preliminära ståndpunkter avseende en rad olika 
ämnen som relaterar till SME-projektets grundläggande utformning. 
Diskussionsunderlaget inkluderar inte några förslag på specifika finansiella standarder 
för SMEs. Detta kommer längre fram i projektet. Deadline för att skicka in 
kommentarer till IASB var den 24 september 2004. (IAS Plus a) 
 
De två första övergripande frågor5 som IASB ställer  i diskussionsunderlaget lyder som 
följer: 
 

1. Borde IASB utveckla speciella redovisningsstandarder för SMEs? 
 
2. Vilka borde målen för ett regelverk av redovisningsstandarder för SMEs vara? 

 
(Fritt översatt från IASCF, 2004a, ss. 4-5). 

 
I skrivandets stund har IASB fått in 116 kommentarer på diskussionsunderlaget från en 
rad olika organisationer och personer verksamma i olika länder och internationellt. De 
flesta av dessa svar går att nå via IASBs hemsida (IASB c). En övergripande 
sammanställning av svaren har presenterats vid IASBs styrelsemöte i december 2004 
(IAS Plus a), se bilaga 2. Inget Exposure Draft6 har ännu publicerats (IAS Plus a).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det fenomen som studeras i denna uppsats är i första hand IASBs projekt att utforma 
internationella redovisningsstandarder för SMEs. I det diskussionsunderlag som 

                                                 
4 SME = eng. Small and Medium Entities (Pacter, 2004 b)  
5 För en översikt av resterande sex övergripande frågor som IASB ställer i sitt diskussionsunderlag se 
vidare bilaga 1 och IASCF 2004a. 
6 Exposure Draft = ett preliminärt utkast av en framtida standard som är öppet för kommentarer från 
intresserade parter. 
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introducerades i bakgrunden (se 1.1) framför IASB ett antal preliminära 
ställningstaganden kring de diskussionsfrågor som presenteras i underlaget. De 
preliminära ställningstaganden som står att finna i diskussionsunderlaget kan sägas 
utgöra själva kärnan i det som så småningom kan komma att utvecklas till 
internationella redovisningsstandarder för SMEs.  
 
Den första huvudfrågan som IASB ställer i diskussionsunderlaget är huruvida IASB 
borde utveckla speciella redovisningsstandarder för SMEs. IASBs grundläggande 
målsättning är att utveckla ett enda högkvalitativt internationellt regelverk för 
redovisningsstandarder (IASB a). Om ytterligare ett regelverk tas fram specifikt för små 
och medelstora företag, så kommer det att finnas två regelverk på internationell nivå. På 
nationell nivå innebär införandet av IFRS att bara vissa stora börsnoterade företag 
behöver följa IFRS regelverk då de upprättar koncernredovisning i många av EUs 
medlemsländer. Övriga, i många fall mindre och medelstora företag, är i många fall fria 
att fortsätta följa de nationella redovisningsregler som gällde före IFRS införande. Det 
är dock rimligt att tänka sig att införandet av IFRS skulle kunna tvinga fram en viss 
anpassning av de nationella redovisningsnormerna mot de internationella reglerna, för 
att inte jämförbarheten mellan olika redovisningsrapporter ska minska alltför mycket. 
Frågan som infinner sig är då varför det egentligen är nödvändigt att IASB ska utveckla 
redovisningsstandarder för små och medelstora företag, om detta lika gärna skulle 
kunna ske inom nationerna själva. Som framgick av bakgrunden (se 1.1) så tog IASB 
redan i september 2003 ett beslut om att utveckla redovisningsstandarder för SMEs. Det 
kan med utgångspunkt i ovanstående diskussion vara intressant att försöka se vilka 
bakomliggande behov hos IASBs intressenter och IASB själva som lett fram till att 
IASB tagit detta beslut. Därför ställs frågan: 
 

 Varför ska IASB utveckla speciella internationella redovisningsstandarder för 
SMEs? 

 
IASB har alltså tagit ett beslut att utveckla standarder för SMEs. Nästa naturliga steg 
borde därför vara att fastställa IASBs mål med projektet. Den andra huvudfrågan som 
IASB ställer i diskussionsunderlaget behandlar vilka mål som bör sättas upp vid 
utvecklingen av redovisningsstandarder för SMEs. Med utgångspunkt i att IASB är en 
intresseorganisation som i huvudsak styrs av behoven hos sina största intressenter och 
deras önskade målsättningar med projektet ställs därför frågan: 
 

 Vilka är målen för IASBs projekt att utveckla ett regelverk av 
redovisningsstandarder för SMEs? 
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Ett huvudsakligt syfte med förfarandet att ge ut diskussionsunderlag där intresserade 
parter kan kommentera IASBs olika ställningstaganden i olika frågor är att IASB ska 
kunna ta hänsyn till de åsiktsskillnader som föreligger mellan organisationens olika 
intressenter i olika frågor. IASB har många intressenter både på internationell och på 
nationell nivå, vars intressen bör vägas mot varandra i de fall de skiljer sig åt (se vidare 
3.2.5 och 3.2.6). I många länder finns en väl etablerad redovisningspraxis och 
normsättning har länge skett på nationell nivå. Liksom olika länders kulturer skiljer sig 
åt, så skiljer sig även redovisningens utformning och normer eller standarder mer eller 
mindre åt. Enligt Nobes och Parker (2000) utgör skillnader mellan olika länders sätt att 
redovisa de mest fundamentala hindren för internationell harmonisering av 
redovisningsstandarder. Länder kan kategoriseras som att tillhöra antingen den så 
kallade anglosaxiska eller den kontinentala redovisningstraditionen, även om vissa 
länder har mer eller mindre drag av bägge. Länder som tillhör den anglosaxiska 
traditionen karaktäriseras av en stark betoning på kapital som finansieringsform för 
företag, en svag koppling mellan redovisning och beskattning, en principbaserad 
lagstiftning och en stark redovisningsprofession. Länder med kontinental 
redovisningstradition har en stark tendens mot en kreditbaserad finansieringsform av 
företag, en stark koppling mellan redovisning och beskattning, en principbaserad 
lagstiftning och en svag redovisningstradition. (Nobes, 1998; Nobes och Parker, 2000). 
Dessa skillnader borde därför ha stor betydelse för IASB då de arbetar med att 
harmonisera internationella redovisningsstandarder för SMEs. För att kunna ge en mer 
heltäckande beskrivning av SME-projektet och åskådliggöra vilka av dessa skillnader 
mellan olika länders redovisningstraditioner som kan tänkas ha störst påverkan på 
utvecklingen av IASBs SME-projekt ställs därför följande fråga: 

 
 Hur kan skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 

utgöra hinder då IASB ska harmonisera internationella redovisningsstandarder 
för små och medelstora företag? 

 
1.3 Syfte 

 
Syftet är att ge en beskrivning av orsaker till och målen med IASBs projekt att utveckla 
internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet är vidare 
att utreda om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan 
utgöra hinder vid IASBs harmonisering av internationella redovisningsstandarder för 
små och medelstora företag. 
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1.4 Avgränsning 
 
Vad gäller den tredje undersökningsfråga som ställs i uppsatsen och som berör 
anglosaxisk och kontinental redovisningstradition, så skulle det vara möjligt att studera 
alla länders olika redovisningssystem och hur dessa skiljer sig åt. Detta skulle dock 
kräva ett mycket omfattande arbete och lämpar sig därför bättre för ett annat format än 
en uppsats. Nobes och Parker (2000) refererar till Masons (1978) gjorda studier där det 
hävdas att harmonisering av internationell redovisning till stor del beror på stödet från 
sex så kallade vitala länder. Dessa länder är USA, Japan, Frankrike, Nederländerna, 
Tyskland och Storbritannien. Enligt Mathews och Perera (1996) brukar Storbritannien 
och USA framhållas som typiska exempel på länder med anglosaxisk 
redovisningstradition, och Tyskland och Frankrike som typiska länder med kontinental 
redovisningstradition. (Mathews and Perera, 1996, ss. 357-358) Av dessa länder är det 
enbart i de europeiska länderna som IFRSs tillämpning från och med 2005 har lagligt 
stöd. Det går därför att argumentera för att dessa länders åsikter har stor betydelse för 
IASB då de harmoniserar sina redovisningsstandarder. Bland EUs medlemsländer är de 
största ekonomierna Tyskland och Storbritannien (Wikipedia 2004-12-28). Som sådana 
kan de förväntas ha en större påverkan på internationella redovisningsstandarder än de 
mindre ekonomierna Nederländerna och Frankrike. Tyskland och Storbritannien utgör 
för övrigt också BNP-mässigt de tredje och fjärde största ekonomierna i världen efter 
USA och Japan (Wikipedia 2004-12-28). Denna undersökning avgränsas därför till 
Storbritannien och Tyskland som representanter för den anglosaxiska respektive den 
kontinentala redovisningstraditionen.  
  

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Avsikten med en redogörelse av uppsatsens 
disposition är att ge läsaren en överblick av 
uppsatsens olika delar. Dispositionen illustreras i figur 
1.1. 
 
Kapitel 1 ger en övergripande introduktion till 
problemområdet. 
 
Kapitel 2 beskriver den metod eller det 
tillvägagångssätt som tillämpas för att försöka svara 
på ställda frågor och uppnå syftet med uppsatsen.  
 
Kapitel 3 ger den kontext mot vilken empiri ska 
förstås och tolkas i uppsatsens analysdel. 

Figur 1.1 Uppsatsens disposition 
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Referensramen består av beskrivningar av teoretiska områden och annan bakgrunds-
information som kan tänkas ha betydelse för det problemområde som uppsatsen 
behandlar. Dessa områden sammanfattas därefter i en avslutande contingencymodell7.  
 
Kapitel 4. Detta är ett empirikapitel. Kapitlets första avsnitt syftar till att ge information 
kring orsaker till SME-projektets tillblivelse och utveckling fram till idag. Därefter 
presenteras IASBs ståndpunkter kring frågeställningarna i diskussionsunderlaget 
(IASCF, 2004a).  
 
Kapitel 5. Kapitlet inleds med en kort presentation av Tysklands och Storbritanniens 
kommentarer och hur dessa hanteras i kapitlet. Därefter görs en sammanställning av 
Storbritanniens och Tysklands kommentarer kring IASBs preliminära ståndpunkter 
avseende den första respektive andra frågeställningen från IASBs diskussionsunderlag 
(IASCF, 2004a). Den tyska och den brittiska sammanställningen jämförs också i varje 
fråga i syfte att hitta skillnader mellan de två ländernas uttryckta ståndpunkter och 
åsikter. Detta är ett empiriskt kapitel. Faktiska observationer görs genom studier av 
IASBs diskussionsunderlag (IASCF, 2004a) samt de kommentarer till detta underlag 
som inkommit till IASB från Storbritannien och Tyskland (IASB c). 
 
Kapitel 6. Kapitlet är ett rent analyskapitel där inga nya observationer görs. Analysen är 
strukturerad utifrån de olika frågeställningar som framgått av problemdiskussionen (se 
1.2). Analysen av det empiriska material som presenterats i kapitel 4 och 5 sker med 
hjälp av referensramen från kapitel 3.  
 
Kapitel 7. Här förs en sammanfattande slutdiskussion som leder fram till en utveckling 
av den contingencymodell som först presenterades i referensramen. 
 
 

                                                 
7 Contingency = eng. för tänkbar, möjlig 
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2 Metod 
 
 
Metodkapitlet avser att beskriva den vetenskapliga ansats och den metodik som 
tillämpas i uppsatsen. Här redogörs också för praktiskt tillvägagångssätt eller de 
tekniker som använts vid urval och bearbetning av empiri. Kapitlet avslutas med en 
kritisk granskning av den valda metoden. 

 
 

2.1 Vetenskaplig ansats och metod 
 

2.1.1 Tolkningsbaserad ansats 
 
Verkligheten kan betraktas utifrån olika vetenskapliga förhållningssätt, och 
observationer beror i stor utsträckning på vilken vetenskaplig ansats som tillämpas vid 
studier av ett fenomen. Den positivistiska ansatsen innebär att forskaren genom att 
studera en objektiv verklighet försöker upparbeta kunskap om världen och dess 
lagbundenheter. Samhällsvetenskaperna bygger dock på studiet av människor och deras 
beteenden. Det blir därför svårt att där tala om en för alla människor objektiv och 
gemensam social verklighet, då olika människor uppfattar samma fenomen på olika sätt. 
För att erhålla kunskap om den sociala verkligheten kan forskaren istället använda sig 
av en tolkningsbaserad ansats. Denna ansats innebär att forskaren försöker sätta sig in i 
människors olika tolkningar av och meningsskapande kring sociala företeelser. 
(Jacobsen, 2002) 
 
I denna uppsats är det fenomen som primärt studeras IASBs projekt att utveckla 
internationella redovisningsstandarder för SMEs. Att utforma redovisningsstandarder är 
något som människor företar sig, och kan därför ses som en social företeelse. För att få 
en djupare förståelse av problemområdet och det studerade fenomenet kommer därför 
en tolkningsbaserad ansats att anläggas i undersökningen. Den tolkningsbaserade 
ansatsen bygger bland annat på tanken att helheter kan inneha en mening som går utöver 
de ingående delarna (Patel och Tebelius (red.), 1987).  
 

2.1.2 Kvalitativ metod 
 
Den empiri eller de observationer som samlas in kommer att användas för att ge en 
fördjupad förståelse av IASBs SME-projekt. Den tolkningsbaserade ansatsen gör det 
lämpligt att samla in kvalitativa data, vilka kan beskrivas såsom bärare av mening i 
form av språk eller handlingar. Målet är alltså inte att utifrån förutbestämda metoder 
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försöka måla upp en absolut bild av det studerade fenomenet, vilket skulle ha gjort en 
kvantitativ datainsamling lämplig (Jacobsen, 2002; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 
1997).  
 
Den kvalitativa metoden kan sägas vara mer öppen av sin natur än den kvantitativa. 
Detta då det i stor utsträckning är det studerade fenomenet som styr insamling av empiri 
och på vilka sätt denna empiri kan tolkas. Kategorisering måste ofta ske i samband med 
tolkningsprocessen. Detta är en av den kvalitativa metodens nackdelar, då det kan 
uppstå svårigheter att skilja mellan insamling av empiri och själva analysen. En fördel 
med den kvalitativa metoden är dock att den är mycket mer flexibel än den kvantitativa. 
(Jacobsen, 2002; Patel och Tebelius (red.), 1987))  För denna uppsats innebär valet av 
en kvalitativ metod en möjlighet att under hela undersökningsprocessen kunna ändra på 
metod, problemställning, syfte eller att samla in nya observationer, om det kan 
motiveras med att det kan ge en fördjupad kunskap eller ökad helhetsbild kring SME-
projektet.   
 
Den kvalitativa metoden ger ofta ett större inslag av subjektivitet i arbetet än den 
kvantitativa metoden. Resultatet beror ofta starkt på forskarens individuella tolkning 
och förståelse av de observationer som gjorts. Utöver detta finns det också i alla 
undersökningar en viss förförståelse kring det studerade fenomenet. En forskare vet 
rimligtvis något i förväg om det problemområde som ska undersökas. (Jacobsen, 2002; 
Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) För en redogörelse av den initiala förförståelse 
som författarna haft med sig vid denna undersöknings början, se vidare under rubrik 
2.3.1.  
 

2.1.3 Induktion, deduktion och den hermeneutiska spiralen 
 
Induktion och deduktion kan sägas vara två olika strategier eller tillvägagångssätt för att 
få grepp om verkligheten. Induktion (empirism) innebär att forskaren utifrån 
observationer gjorda i verkligheten försöker se mönster som sedan kan sammanfattas i 
generella utsagor eller teorier kring hur den studerade delen av verkligheten ser ut. 
Deduktion (rationalism) innebär att forskaren utifrån en teori eller generellt accepterad 
utsaga kring hur verkligheten ser ut formar hypoteser eller förutsägelser som sedan 
testas mot verkliga observationer (Jacobsen, 2002; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 
1997).  
 
Det arbetssätt som tillämpas i denna undersökning låter sig inte karaktäriseras som vare 
sig utpräglat deduktivt eller induktivt. Då den ursprungliga problemställningen 
formulerades, gjordes detta baserat på en viss förförståelse kring det studerade 
fenomenet (se vidare 2.3.1). Med denna förförståelse som utgångspunkt kan en slags 
dialog med undersökningsmaterialet föras, där frågor ställs till och svar fås från de 



- Metod - 
 

9 

dokument som studeras. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) Genom tolkning av 
svaren erhålls förhoppningsvis en djupare förståelse av det studerade fenomenet. Denna 
förståelse kan sedan i sin tur väcka nya frågor vars svar söks med hjälp av nya 
observationer och så vidare. I denna tolkningsprocess är utgångspunkten hela tiden den 
kunskap som tillägnats fram till den punkt i processen där undersökningen befinner sig. 
Den nya kunskap eller förståelse kring det studerade fenomenet och som på detta sätt 
successivt erhålls kan hela tiden påverka andra delar av uppsatsen, om detta i slutänden 
leder till att syftet uppfylls på ett mer tillfredställande sätt. (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 1997) Detta arbetssätt är också i enlighet med den tolkande ansats och kvalitativa 
metod som ligger till grund för undersökningens metod (se 2.1.1 och 2.1.2).  
Ovanstående resonemang kan illustreras i form av den så kallade hermenutiska spiralen, 
se figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1. Den hermeneutiska spiralen. Fritt efter Eriksson och Wiedersheim-Paul 
1997,  s. 231 
 
Den hermenutiska spiralen ger förhoppningsvis en god bild av det växelvis induktiva 
och deduktiva arbetssätt som kommer att tillämpas i denna undersökning. 
 

2.2 Undersökningens utformning 
 

2.2.1 En intensiv fallstudie 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan en undersökning delas upp längs två dimensioner, vad som 
är i fokus och hur många enheter som undersöks.  Det primära undersökningsobjektet i 
denna uppsats är IASBs projekt att utveckla internationella redovisningsstandarder för 
SMEs. SME-projektet handlar om att försöka konvergera eller harmonisera flera 
nationella redovisningsstandarder till ett sammanhållet internationellt regelverk avsett 
för SMEs. IASB gör ställningstaganden i olika frågor som rör standarder genom att 
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försöka bedöma hur organisationens intressenter vill att de specifika standarderna ska 
utformas. De ställningstaganden som IASB gör är först och främst viktiga att studera. 
För att förklara dessa ställningstaganden och dessas relevans bör också de olika 
intressenternas åsikter undersökas. Här är det i första hand skillnader mellan olika 
länders redovisningstraditioner som ansetts vara av intresse. I avsnittet som behandlar 
uppsatsens avgränsning (se 1.4) ges motiv till den gjorda avgränsningen av 
undersökningen till att omfatta två specifika frågor eller ställningstaganden från IASBs 
sida avseende SME-projektets utformning samt två europeiska länders kommentarer till 
dessa ställningstaganden. Dessa två länder är Storbritannien och Tyskland. Ett litet antal 
frågor och länder gör det möjligt att gå på djupet och få en utökad förståelse för SME-
projektets huvudinriktningar samt hur skillnader i kommentarer eventuellt kan förklaras 
med ett antal skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition (se 
3.5). Att ett fåtal enheter beskrivs ur en mängd olika avseenden i syfte att få en djup 
förståelse är utmärkande för en intensiv utformning av en undersökning (Jacobsen 
2002). Undersökningen kan vidare beskrivas som en fallstudie. En fallstudie 
karaktäriseras av att det är det studerade fenomenets kontext som står i fokus vid 
utredningen (Jacobsen, 2002). 
 

2.2.2 Dokumentundersökning  
 
Det finns ett flertal metoder för att samla in empiri. I denna undersökning anläggs som 
tidigare framgått en tolkande ansats och en kvalitativ metod, där empirin i huvudsak 
består av ord, meningar eller berättelser (kvalitativa data). Enligt Jacobsen (2002) finns i 
huvudsak tre olika metoder för att samla in kvalitativa data av det här slaget. De är att 
utföra intervjuer, skicka ut enkäter eller att göra en dokumentundersökning8. Vid 
intervjuer och enkäter består den insamlade empirin av primärdata. Information i form 
av primärdata innebär att forskaren samlat in upplysningar för första gången och att 
datainsamlingen syftar till att lösa ett speciellt problem som forskaren definierat. Vid 
dokumentundersökningar används sekundärdata. Sekundärdata är ett samlingsnamn för 
alla data som inte härrör sig direkt ifrån källan. Sekundärdata är följaktligen insamlade 
av någon annan och ofta för ett annat ändamål eller för ett annat problem än det som är 
vid handen i den aktuella undersökningen. (Jacobsen, 2002; Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 1997; Eneroth, 1984) 
 
För att beskriva SME-projektets skulle det till exempelvis vara möjligt att försöka få en 
intervju med Paul Pacter, som är den person som är ansvarig för projektet inom IASB 
(Pacter, 2004a; Pacter, 2004b). Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna vara att skicka 
ut enkäter till personer verksamma i IASBs styrelse eller IASCFs stiftelse avseende 
IASBs utformning, och till olika länders tongivande redovisningsinstitutioner vad gäller 

                                                 
8 Dokumentundersökning kan även kallas för litteraturstudie eller källgranskning. 
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skillnader mellan olika länders inställningar till projektet. Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1997) menar dock att forskaren bör utnyttja redan tillgängliga uppgifter i första 
hand. En undersökning bör därför börja med någon typ av källsökning (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 1997). Enligt Eneroth (1984) kan användning av sekundärdata i en 
undersökning motiveras av att det redan finns så många data insamlade kring en 
företeelse att det upplevs som mer fruktbart att lägga ner arbete på att urskilja eller 
sammanställa data än att samla in liknande data en gång till. Då det företogs en 
källsökning kring problemområdet i början av detta uppsatsarbete, upptäcktes ett 
omfattande källmaterial på IASBs hemsida. Detta består av uttalanden från IASB samt 
kommentarer eller svar på av IASBs offentligt publicerade frågor rörande SME-
projektets grundläggande riktlinjer och utformning (IASCF, 2004a; IASB c). Utöver 
detta hittades även ett par utförliga artiklar skrivna av Pacter själv kring SME-projektet 
(se Pacter, 2004a; Pacter, 2004b), samt beskrivningar av hur SME-projektet utvecklat 
sig på IASBs och IAS Plus hemsidor9. Därvid beslutade författarna att använda denna 
omfattande empiri till att ta fram uppgifter eller data som kan användas i denna 
undersökning. Då inga intervjuer kommer att utföras, och inga enkäter skickas ut, 
kommer denna uppsats att få karaktären av en dokumentundersökning och data kommer 
således att bestå av enbart sekundärdata.  
 

2.2.3 Primära och sekundära källor 
 
Dokumentundersökningar kallas också för källgranskningar (Jacobsen, 2002). Källor 
kan delas upp i primära och sekundära källor. En primär källa består av originalmaterial. 
Den information som primära källor innehåller är från den aktuella tidsperioden och har 
inte blivit tolkade på något sätt. Med sekundära källor förstås att det är fråga om 
tolkningar eller utvärderingar av primära källor. Sekundära källor är skrivna i efterhand. 
(University of Maryland Libraries, 2003) 
 
Det kan vara lätt att blanda ihop begreppen primära och sekundära källor med 
begreppen primärdata och sekundärdata. Under föregående rubrik talades det om 
primärdata och sekundärdata, där primärdata sades vara empiri eller observationer som 
en forskare själv samlat in i eget syfte. Sekundärdata definierades som empiri eller 
observationer som samlats in av någon annan i ett annat syfte än det som är vid handen i 
den aktuella undersökningen.   
 
För denna uppsats innebär detta till exempelvis att de svar på IASBs 
diskussionsunderlag (IASFC, 2004a) som inkommit till IASB och som finns redovisade 
på IASBs hemsida utgör primära källor då svaren består av ej tolkat originalmaterial. 
Men då data i dessa källor samlats in av någon annan (IASB) och i ett annat 

                                                 
9 Se www.iasb.org och www.iasplus.com 
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sammanhang än vad som är vid handen i denna undersökning, så blir informationen från 
dessa källor ändå sekundärdata, trots att de kommer från en primär källa. Exempel på 
sekundära källor som används i uppsatsen är olika teoriböcker inom redovisning och 
vetenskapliga artiklar, i de fall dessa består av andra forskares analyser och/eller 
sammanställningar av andras material. 
 

2.2.4 Källkritik 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) brukar ”källkritik” syfta på granskning av 
de dokument varur källuppgifter tas. Detta betyder att forskaren särskilt beaktar 
dokumentens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). (Eriksson och 
Wiederheim-Paul, 1997) I en dokumentundersökning kan forskaren alltid kontrollera 
vilka källor han eller hon väljer att använda sig av, även om dokumenten skrivits av 
andra och i ett annat syfte än det som är vid handen i den aktuella undersökningen. 
Därför redogörs i det följande för de olika typer av dokument som används i uppsatsen, 
samt det resonemang kring främst dokumentens validitet och reliabilitet som förts vid 
urvalet och användningen av olika typer av källdokument.  
 
Den viktigaste kategorin dokument som använts för att belysa SME-projektet är det 
diskussionsunderlag med tillhörande kommentarer från intressenterna som finns 
tillgängliga på IASBs hemsida (IASB c). Detta är en så kallad institutionell källa 
(Jacobsen, 2002). Även IASBs andra publicerade rekommendationer och alster är av 
denna typ, liksom andra uppgifter tagna från diverse organisationers hemsidor. Då det är 
företrädare för de aktuella institutionerna som själva har sammanställt dokumenten och 
lagt ut dem på hemsidorna så bedöms materialet hålla hög validitet. 
 
Alla sekundärdata kan sägas vara mer eller mindre manipulerade utifrån behoven hos 
den person som har sammanställt eller tolkat dem. Även om rådata ibland presenteras så 
är själva urvalet av dessa data styrd. Vid en dokumentundersökning är det därför viktigt 
att vara medveten om att det ofta är fråga om att tolka redan tolkat material, där syftet 
med den grundläggande sammanställningen mycket väl kan skilja sig helt eller delvis 
från det syfte som forskaren har med dokumentundersökningen i fråga. Många gånger 
har denna tolkning skett i fler än ett led, till exempel kan detta ofta vara fallet då 
observationer tas från läroböcker. Detta medför en situation där risken för snedvridning 
av information är betydande. (Jacobsen, 2002) För att försöka minska denna 
snedvridande effekt har urvalet begränsats till dokument som kan anses vara 
vetenskapliga (teoriböcker eller vetenskapliga artiklar) eller direkt hänförliga till det 
observerade objektet (institutionella källor). Detta borde öka undersökningens 
reliabilitet. 
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Med personliga källor avses källor som är skrivna av enskilda individer (Jacobsen, 
2002). De personliga källorna i denna undersökning kan sägas vara begränsade till två 
typer. Den första typen är vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga via databasen 
Business Source Elite eller de ekonomiska tidskrifter som finns tillgängliga via 
Linköpings Universitets biblioteksresurser. Kriteriet vid urval av vetenskapliga artiklar 
är att dokumenten publicerats i erkända tidskrifter samt att det finns tydliga 
källhänvisningar i dokumenten som används. Den andra typen av personliga källor är 
litteratur inom området internationell redovisning, redovisningsteori med mera, som 
finns tillgängliga via svenska universitets och högskolors bibliotek och som går att söka 
via sökmotorn LIBRIS. Strävan vid urvalet av alla dokument är att det ska finnas klara 
källhänvisningar i de dokument som används, så att den primära källan kan spåras om 
så önskas, vilket borde ge en god reliabilitet. Att det är fråga om så kallad vetenskaplig 
litteratur innebär i de flesta fall att någon form av vetenskapliga metodkrav tillämpats 
vid sammanställningen av dokumenten, vilket kan sägas ge en relativt god reliabilitet 
för denna typ av dokument. 

 
2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

 
2.3.1 Förförståelse och ämnesval 

 
Den kvalitativa metoden innebär som tidigare nämnts att det kan förväntas att forskarna 
innehar en slags förförståelse kring det problemområde som undersökningen behandlar 
vid undersökningens början (se 2.1.2 och 2.1.3). Då denna undersökning initierades 
fanns ett grundläggande intresse för SME-projektet som uppstått till följd av att 
författarna tagit del av en svensk artikel skriven av Bengtsson (2003) som behandlar 
svensk anpassning av redovisning för små och medelstora företag. En viss information 
kring SME-projektet har också givits vid föreläsningar vid Linköpings Universitet. Vid 
en sökning i databasen Business Source Elite hittades tre intressanta artiklar som 
behandlade SME-projektet (Jarvis, 2003; Pacter, 2004a; Pacter, 2004b). Efter att läst 
dessa artiklar stod valet av ämne eller undersökningsobjekt klart, och en mer omfattande 
källsökning tog vid.  
 

2.3.2 Teoretiska resonemang, bakgrund och contingencymodell 
 
Referensramen utgör kontext till undersökningsobjektet. Här presenteras teorier och 
bakgrundsinformation som på något sätt berör SME-projektet och de frågor som ställs i 
uppsatsen. Urvalet av teorier och den bakgrundsinformation som används för att bygga 
upp referensramen görs utifrån kriteriet att de ska kunna belysa de problem som 
uppsatsen behandlar. Huvuddelen av de källor som används består av vetenskapliga 
artiklar, läroböcker och teoriböcker inom respektive område. För att finna relevanta 
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källor har litteratursökningar på svenska universitets- och högskolebibliotek via 
sökmotorn LIBRIS varit ett viktigt verktyg. Med utgångspunkt i den litteratur som på 
detta sätt hittats har sedan relevanta forskningsartiklar letats upp inom intressanta 
områden. Viss information från IASBs hemsida och IAS Plus hemsida finns också 
presenterad, och dessa hemsidor utgör då primära källor. Resonemanget som förs i den 
referensramen sammanfattas och åskådliggörs i en så kallad contingencymodell, vilken 
ska ses som en sammanfattning av författarnas teoretiska ståndpunkter och den 
bakgrundsinformation som författarna funnit relevant för att skapa en djupare förståelse 
för IASBs SME-projekt vid undersökningens början. 
 

2.3.3 SME-projektets bakgrund och IASBs ståndpunkter 
 
I början av kapitel 4 presenteras observationer kring varför SME-projektet över 
huvudtaget initierats av IASB. Därefter ges en bild av hur SME-projektet utvecklats. 
För att göra detta samlas observationer från både primära och sekundära källor in. De 
primära källorna utgörs till stor del av den information i form av exempelvis 
mötesprotokoll och sammanställningar av IASBs beslut kring SME-projektet som står 
att finnas på IASBs och IAS Plus hemsidor. Sekundära källor utgörs här av 
vetenskapliga artiklar. För en redogörelse av IASBs ståndpunkter är den viktigaste 
primära källan själva diskussionsunderlaget (IASFC, 2004a) där många av IASBs 
ståndpunkter står att finna. Empirin i detta kapitel syftar till att i första hand ge 
observationer kring de två första frågeställningarna i uppsatsen (se 1.2). 
 

2.3.4 Sammanställning av kommentarer 
 
Sammanställning av kommentarer sker i kapitel 5 i uppsatsen, och det är ett empiriskt 
kapitel. Först presenteras de olika intressenter från Tyskland och Storbritannien som 
kommenterat IASBs ståndpunkter som presenterats i diskussionsunderlaget (IASCF, 
2004a; SME-CLs). Med utgångspunkt i de två inledande frågor som ställs i 
diskussionsunderlaget (IASCF, 2004a) görs sedan en sammanställning av alla 
kommentarer kring IASBs ståndpunkter som härrör från Tyskland respektive 
Storbritannien. Slutligen jämförs de sammanställda kommentarerna från Tyskland mot 
Storbritanniens kommentarer i syfte att se om det finns några märkbara skillnader. 
Kommentarerna som inkommit från IASBs intressenter står att finna på IASBs hemsida 
(IASB c) i form av nedladdningsbara PDF-dokument. Det sammanfattande namnet på 
alla de kommentarer som inkommit från Storbritannien och Tyskland i 
källförteckningen är SME-CLs. De individuella kommentarerna benämns CL 1, CL 2 
och så vidare. Både diskussionsunderlaget och kommentarerna utgör primära källor. 
Sammanställningen av kommentarerna kommer att vara av övergripande natur, där 
syftet är att se tendenser i det empiriska underlaget snarare än att redovisa detaljer. 
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Empirin i detta kapitel syftar till att i första hand ge belysa den tredje frågeställningen i 
uppsatsen, även om observationerna även används för att ge en djupare förståelse kring 
de två första frågeställningarna (se 1.2). 
 

2.3.5 Analys 
 
Analys sker i kapitel 6, och här sker inga nya observationer. Analyskapitlet är som 
tidigare framgått i dispositionen (se 1.5) strukturerat efter de tre frågeställningarna i 
uppsatsen (se 1.2). Den empiri som presenterats analyseras här med hjälp av 
referensramen. Allmänt gäller att den första frågeställningen i uppsatsen har sin 
tyngdpunkt i kapitel 4, även om en ökad förståelse kan sökas i de kommentarer som 
presenteras i kapitel 5. Den andra frågeställningen analyseras med hjälp av 
observationer från både kapitel 4 och kapitel 5 och den tredje frågeställningen är helt 
kopplad till empirin i kapitel 5.  

 
2.4 Metodkritik 

 
2.4.1 Validitet 

 
Med validitet avses metodens giltighet. Den totala giltigheten kan delas upp i intern 
giltighet och extern giltighet. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) Intern giltighet 
avser undersökningens förmåga att mäta det som aves mätas och om grund finns för de 
slutsatser som dras, det vill säga relevans (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997; 
Jacobsen, 2002). Utmaningen består av att samla in data som är relevanta för det 
problemområde som behandlas i undersökningen. Extern giltighet handlar om 
resultatens generaliserbarhet. Här beaktas den generella överensstämmelsen mellan teori 
och empiri och i vilken grad empirin kan ligga till grund för en generalisering av 
undersökningens resultat. (Jacobsen, 2002) 
 
Vad gäller relevansen av de empiriska data som samlats in så har undersökningen 
fortgående präglats av en subjektiv urvalsmetod. Detta då den kvalitativa metod som 
anlagts i kombination med ett ömsom deduktivt och ömsom induktivt arbetssätt öppnat 
upp för möjligheten att fortlöpande ställa nya frågor och arbeta om olika delar i 
uppsatsen. Det är författarnas förhoppning att denna metod snarare ökar validiteten än 
tvärt om, då det varit möjligt att förbättra syfte, metod och söka nya mer relevanta 
empiriska källor vart efter som förståelsen för det studerade fenomenet har fördjupats.  
 
Ett syfte med uppsatsen är att utreda hur skillnader mellan anglosaxisk och kontinental 
redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs harmonisering. Detta har bland annat 
skett genom att diskussionsunderlaget (IASFC, 2004a) och tillhörande kommentarer 
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från respondenter från Tyskland och Storbritannien (SME-CLs) studerats. Då 
kommentarer getts på frivillig basis finns ingen garanti för att alla IASBs stora 
intressenter i form av inflytelserika organisationer och personer gett sina kommentarer 
kring IASBs ståndpunkter.  IASB torde dock vara ett relativt välkänt och inflytelserikt 
organ i både Tyskland och Storbritannien. Detta borde medföra att de intressenter som 
kan komma att beröras på ett väsentligt sätt av de nya redovisningsstandarderna för 
SMEs därför tagit chansen att kommentera IASBs ståndpunkter i frågan. 
 
Vid urvalet av källor som används för att bygga upp referensramen har målet varit att 
försöka ge en nyanserad och oberoende bild av de teorier och den bakgrundsinformation 
som presenterats, vilket förhoppningsvis ökat undersökningens generaliserbarhet. Att 
undersökningen enbart behandlar två urvalsländer som representanter för den 
anglosaxiska respektive kontinentala redovisningstraditionen kan också utgöra ett 
generaliseringsproblem, då det givetvis finns fler länder som påverkar IASBs 
harmoniseringsprocess än just dessa två länder. Urvalet har dock baserats på ett par av 
de mest typiska representanterna för respektive redovisningstradition (se 1.4), och det är 
författarnas tro att de skillnader som kan utläsas från dessa länders kommentarer därför 
kan generaliseras till att även gälla många andra länder som präglas av respektive 
redovisningstradition i varierande omfattning.  
 

2.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om att bedöma metodens och källornas tillförlitlighet. 
Undersökningens reliabilitet avser till vilken grad själva undersökningsmetoden kan ha 
påverkat undersökningens resultat samt hur hög felfrekvensen i de undersökta källorna 
är. Om hög reliabilitet uppnåtts ska resultaten i princip bli desamma om två forskare 
oberoende av varandra utför samma undersökning med samma syfte och samma 
metoder. (Erikson och Wiedersheim-Paul, 1997; Jacobsen, 2002) 
 
En risk med dokumentundersökningar är att forskaren söker efter de svar som synes 
lämpliga eller bekväma ur forskarens synvinkel istället för att kritiskt försöka tolka de 
observationer som görs. Därför har författarna fortlöpande strävat efter att tydligt 
redogöra för de källor samt vetenskapliga ansatser och metoder som används och 
tillämpas. Tanken är att någon annan med hjälp av dessa redogörelser ska kunna göra 
om undersökningen och förhoppningsvis komma fram till en typ av kunskap som inte i 
något väsentligt skiljer sig från den förståelse av det studerade som redovisas i sitt 
sammandrag i uppsatsens slutdiskussion. En relevant fråga att ställa är därför om denna 
undersökning skulle ge samma resultat om den utfördes en gång till på liknande sätt. 
Om samma diskussionsunderlag med tillhörande svar som IASB samlat in används 
skulle förmodligen resultaten beträffande kommentarerna bli mycket likartade. Även 
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om ett nytt diskussionsunderlag med likartade frågor återigen skulle skickas ut från 
IASB, så skulle förmodligen ungefär samma respondenter svara och likartade svar 
skulle antagligen ges om detta skedde inom en snar tidsrymd. Den information 
respondenterna lämnat i sina kommentarer har i vissa fall tolkats fritt av författarna till 
uppsatsen där respondentens förhållningssätt inte klart framgått. Felaktig tolkning är 
alltid möjlig och kan påverka undersökningens resultat. Detta anses dock inte vara ett 
omfattande problem eftersom alla svar funnits nedskrivna och författarna till uppsatsen i 
lugn och ro kunnat studera dessa. 
 
SME-projektet är i sin inledande fas och tillänglig kunskap kan därför sägas vara 
relativt begränsad. Detta innebär att en ensidig bild av problemområdet riskerar att ges, 
men å andra sidan underlättar den begränsade tillgången på information urvalet av 
observationer kring det undersökta fenomenet. Då det ännu inte finns så många källor 
vad gäller IASBs SME-projekt kan fullständigt oberoende10 inte hävdas när det kommer 
till studier av dokument som behandlar detta fenomen. De fåtal källorna borde dock 
kunna leda till att uppsatsen har stor reliabilitet då det bör vara relativt enkelt för en 
intresserad part att kontrollera de källor som finns och avgöra om en relevant tolkning 
har gjorts. 
 
I uppsatsens andra empiridel (kapitel 5) där kommentarerna från Tyskland och 
Storbritannien sammanställs, finns det inslag av kvantitativ metod. Det är dock inte 
fråga om någon statistisk sammanställning, utan en grov klassificering baserat på 
författarnas subjektiva tolkning av det underlag som analyseras. Då det är fråga en 
klassificering baserad på subjektiva tolkningar anser författarna därför att detta 
kvantitativa inslag i uppsatsen inte minskar tillförlitligheten hos det valda kvalitativa 
arbetssättet, utan att det tvärt om ökar den då klassificeringarna förhoppningsvis ger en 
tydligare bild av de kategoriseringar och tolkningar som gjorts.   
 
 
 

                                                 
10 Med oberoende förstås att författarna har kommit fram till ungefär samma resultat eller slutsatser trots 
att de inte har varit påverkade av varandra (Jacobsen, 2002). 



- Referensram - 
 

18 

3 Referensram 
 
Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande referensram för undersökningen. Ett 
antal teorier och annan bakgrundsinformation presenteras som anses kunna belysa 
problemområdet som presenterades i det inledande kapitlet. Först ges en teoretisk 
bakgrund till politisk ekonomisk teori och dess betydelse för redovisningens reglering. 
Därefter diskuteras redovisningens intressenter och institutioner. Efter detta berörs 
globaliseringsprocessen och harmonisering av redovisningsstandarder. Därefter följer 
ett avsnitt som behandlar jämförande internationell redovisning. Resonemanget 
sammanfattas slutligen i en contingencymodell.  
  

 
3.1 Politisk ekonomisk teori och redovisningens 

reglering 
 
Det finns ett antal teorier som försöker förklara varför det sker en reglering av 
redovisning. Sedan 1970-talet har en stor del av forskningen inom redovisningsområdet 
tenderat att se redovisning som ett samhälleligt fenomen. Detta innebär att forskarna 
speciellt intresserar sig för redovisningens normbildning och reglering, samt de olika 
intressenter som styr denna process. (Artsberg, 1992)  
 
Inom politisk ekonomisk teori hävdas allmänt att de sociala, politiska och ekonomiska 
aspekterna av samhället inte går att skilja åt utan är sammanvävda (Deegan, 2000). 
Inom den så kallade klassiska ekonomiska politiska teorin ägnas intresse åt strukturella 
konflikter och klasskamp, där statens roll är viktig i analysen (se Gray, Kouhy och 
Lavers, 1995; Cooper och Sherer, 1994; Lowe och Tinker, 1977).  Gray, Kouhy och 
Lavers (1995) framhåller dock att det oftast är den så kallade bourgeoisa politiska 
ekonomiska teorin som tillämpas i redovisningssammanhang. Den bourgeoisa politiska 
ekonomiska teorin intresserar sig först och främst för hur olika grupper i samhället 
interagerar, och inte så mycket för huruvida dessa grupperingar har uppstått till följd av 
någon specifik samhällsstruktur. Makt anses vara vitt spridd mellan olika grupperingar i 
ett i huvudsak pluralistiskt11 samhälle. (Gray, Kouhy och Lavers, 1995). Detta bygger 
på antagandet att individer agerar utifrån sitt eget självintresse, såväl på marknader som 
i politiska sammanhang (Stigler, 1971; Peltzman, 1976). Det kostar för individen att 
hålla sig informerad. På grund av storskalefördelar i produktionen av information, 
                                                 
11 Ett pluralistiskt perspektiv implicerar att det finns många olika intressentgrupperingar som har makt att 
influera redovisningens reglering. Fokus ligger på samhället i sin helhet snarare än på olika undergrupper. 
Ett pluralistiskt perspektiv ignorerar därmed maktkamp och orättvisor mellan olika strukturella grupper i 
samhället, vilkas betydelse istället brukar betonas i den så kallade klassiska politiska ekonomiska teorin. 
(Deegan, 2000) 
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tenderar därför större sammanslutningar av individer med liknande intressen att bli mer 
framgångsrika i den politiska processen än enskilda individer. De faktorer som först och 
främst bestämmer en intressegrupperings storlek är den nytta som individerna upplever 
att de kan få av att agera politiskt och graden av heterogenitet som råder inom 
intressegrupperingen i fråga. (Watts och Zimmerman, 1986) Inom denna strömning 
inom den politiska ekonomiska teorin framhålls således individers incitament till att 
sluta sig samman till intressegrupper för att öva påtryckningar i syfte att åstadkomma 
överföringar av välstånd till den egna gruppen (Stigler, 1971; Peltzman, 1976).  
 
Det grundläggande teoretiska förhållningssättet i denna uppsats är en syn på redovisning 
som en företeelse som uppkommer till följd av en interaktion mellan olika 
intressentgrupperingar i samhället (bourgeois politisk ekonomisk teori). Redovisning 
kan därmed ses som en i huvudsak politisk process. Detta innebär att de kritiska 
frågorna blir av politisk snarare än teknisk natur, där fokus ligger på att utforma 
kompromisser för att undvika konflikt snarare än att försöka komma fram till några 
slutgiltiga svar (Gerboth, 1973). Ovanstående resonemang kan också appliceras på 
redovisningens reglering. Makten över redovisningen kan ses som mer eller mindre 
fördelad mellan olika intressegrupperingar, som följaktligen påverkar redovisningens 
reglering i motsvarande omfattning. 

 
3.2 Redovisningens intressenter och institutioner 

 
3.2.1 Intressentteori 

 
Inom ekonomisk politisk teori kan två breda teoribildningar som i huvudsak intresserar 
sig för hur organisationer och sammanslutningar interagerar med sin omgivning 
urskiljas. Dessa är legitimitetsteori och intressentteori12 (Deegan, 2000; Gray, Kouhy 
och Lavers, 1995). Legitimitetsteori och intressentteori är bägge så kallade 
systemorienterade teorier vilket innebär ett fokus på informationens förmedlande roll i 
förhållandet mellan organisationer, staten, individer och grupper (Gray, Owen och 
Adams, 1996). Även om teorierna enligt Gray, Kouhy och Lavers (1995) till stora delar 
överlappar varandra, så går det att urskilja vissa specifika drag som skiljer sig mellan de 
två.  
 
Legitimitetsteori vilar på den centrala föreställningen om att en organisation har ett så 
kallat socialt kontrakt med det omgivande samhället. Legitimitetsteori ser 
organisationen ur ett samhällsperspektiv och interaktionen som studeras är mellan 

                                                 
12 Intressentteori = från eng. Stakeholder theory. 
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organisationen och samhället i sin helhet (Deegan, 2000; Gray, Kouhy och Lavers, 
1995).  
 
Intressentteori är enligt Gray, Kouhy och Lavers (1995) mer präglad av bourgeois 
ekonomisk politisk teori än legitimitetsteori och ser på världen ur organisationens 
(specifikt organisationsledningens) perspektiv. Resonemanget är att det finns många 
olika intressenter (individer eller grupperingar) som för att informera sig kring 
organisationers förehavanden vill ta del av den redovisningsinformation som 
organisationerna producerar. Wallace (1995) och Clarkson (1995) hävdar att 
organisationens intressenter kan inordnas i en hierarki eller som mer eller mindre 
viktiga för organisationen baserat på vilket inflytande intressenterna har samt hur 
komplexa intressenternas krav på organisationen är. Ullman (1985) menar att en 
intressents makt att påverka en organisations ledning kan ses som en funktion av 
intressentens grad av kontroll över de resurser som organisationen behöver. En 
organisations överlevnad kan därför sägas bero på hur väl organisationen lyckas 
samordna eller tillfredställa de oftast konflikterande krav som de viktigaste 
intressenterna ställer på organisationen. Det är intressenternas beteende som till stor del 
avgör vilka strategier som ledningen utvecklar för att på bästa sätt utnyttja 
organisationens resurser i samspelet med omgivningen. (Ullman, 1985) I enlighet med 
intressentteorin blir därför redovisningsinformation ett viktigt element som kan 
användas av organisationen för att hantera olika intressenter i syfte att få deras 
understöd och godkännande, eller för att distrahera dem från motstånd och ogillande. 
(Deegan, 2000 refererar Gray, Owen och Adams, 1996).  
 
Det fortsatta resonemanget i detta kapitel kommer i första hand att stödja sig på 
intressentteorin, även om det ibland kan vara svårt att sätta någon definitiv gräns mellan 
vad som kan anses vara legitimitetsteori och vad som är intressentteori. 
 

3.2.2 Organisationers intressenter  
 
Enligt intressentteorin kan en organisations verksamhet eller drift ses som ett slags 
hanterande av resurser som tillhandahållits av olika intressenter i organisationens 
omgivning. Detta tar sig närmast uttryck i de strategier som företagsledningen väljer att 
tillämpa. Organisationen som en del av ett vidare socialt system kan åskådliggöras med 
hjälp av figur 3.1: 
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Figur 3.1 En organisations intressenter. Fritt efter Deegan (2000), s. 251 
och Mathews och Perera (1996), s. 99. 

 
Wallace (1995) ser staten, aktieägare, företagets högsta ledning, kunder, anställda och 
leverantörer som organisationens viktigaste intressenter. De olika intressenterna vill 
informera sig om hur organisationen och dess ledning hanterar de resurser de 
tillhandahåller. En viktig källa för sådan information är företagets 
redovisningsrapporter. 
 
En grundläggande funktion i ett företag är dess finansieringsverksamhet. För de 
vinstdrivande organisationerna eller företagen är detta speciellt viktigt, då de utöver ett 
grundläggande krav på överlevnad även har krav på avkastning från sina finansiärer. De 
redovisningsstandarder som IASB producerar ska enligt IASBs ramverk syfta till att 
tillhandahålla regler för företagens redovisningsproduktion så att den 
redovisningsinformation som företag och organisationer producerar är användbar för 
ekonomiska beslut13 (IASC, 2001). De ekonomiska beslutsfattare eller intressenter av 
företagens redovisning som IASB främst riktar sig mot är investerare och kreditgivare 
(IASC, 2001). Via redovisningsinformation försöker företag att till en så låg kostnad 
som möjligt övertyga investerare och kreditgivare att allokera sina resurser till företaget 
i fråga. (Fabozzi och Modigliani, 1992).  
 
Wallace (1995) argumenterar för att staten kan ses som organisationers viktigaste 
intressent:  
 

                                                 
13 Användbar för att ta beslut = från eng. decisive usefulness 
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”The government represents the most formal and powerful stakeholder. 
This stakeholder embodies the laws and regulations which guard the 
interests of the public and business. The laws provide the guidelines for 
conducting business… […]…The government(s) requirements will take 
precedence, under the penalty of law for non-compliance.” 

(Guy W. Wallace, 1995)  
 
Genom sin lagstiftande makt kan staten styra de grundläggande lagar och regleringar 
som styr de grundläggande spelreglerna eller ramarna för en nations inre marknader och 
dess aktörer (Wallace 1995). I denna uppsats ses följaktligen investerare, kreditgivare 
och staten och dess myndigheter som de tre största intressenterna av ett företags 
externredovisning och därmed även som de viktigaste användarna av 
redovisningsinformation. 
 

3.2.3 Rättvisande bild versus försiktighet 
 

Olika intressentgrupper kan via företagens finansiering sägas prägla kapitalstrukturen i 
ett land. Detta samt det faktum att lag och skattepåverkan skiljer sig mellan olika länder 
har resulterat i att olika redovisningsprinciper blivit olika viktiga i olika länder. (Nobes 
och Parker, 2004) Investerare vill ha en så objektiv information som möjligt avseende 
ett företags prestationer och värdering. Det är av fundamental betydelse för främst 
investerare att på ett så rättvisande sätt som möjligt kunna jämföra företags prestationer 
både över tid och mellan olika företag. Detta då de önskar allokera resurser till de 
företag som förvaltar dem på bästa möjliga sätt. Redovisningen i anglosaxiska länder 
präglas därför av att den ska ge en rättvisande14 bild. (Nobes och Parker 2004) För en 
beskrivning av anglosaxisk respektive kontinental redovisningstradition, se vidare 
avsnitt 3.4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder innebär i första hand att 
det är noterade företags koncernredovisning som ska upprättas i enlighet med IFRSs 
redovisningsstandarder. Dessa noterade företag finansieras naturligt nog i stor 
utsträckning via investerat kapital, och IFRS präglas också av krav på rättvisande bild 
för att ta vara på främst investerarnas intressen (se vidare 3.3.3). 
 
Intressenter som kreditgivare och skattemyndigheter vill till skillnad från investerare 
ofta värdera tillgångar och skulder försiktigt. I länder där kapitalstrukturen präglas av att 
banker i stor utsträckning finansierar företagen och där staten har en stark maktställning 
brukar därför försiktighetsprincipen ha företräde framför att försöka ge en så rättvisande 
bild som möjligt. (Nobes och Parker, 2004) Försiktighetsprincipen ger konsekvensen att 
företag och organisationer tenderar att undervärdera sina tillgångar och överskatta sina 
skulder. Detta kan låsa in onödigt mycket kapital i företaget. (Choi, Frost och Meek, 

                                                 
14 Rättvisande bild = från eng. ”True and Fair View” 



- Referensram - 
 

23 

2002) Att försiktighetsprincipen kan sägas dominera över kravet på rättvisande bild i de 
så kallade kontinentala ländernas redovisning (se 3.5) kan förklaras av att en försiktig 
tillgångsvärdering kan anses ligga i kreditgivarens eller borgenärens intresse. 
Borgenärer har ofta ett starkt legalt skydd i kontinentala länder (Smith, 1997). Ett 
exempel på borgenärsskyddets genomslagskraft i redovisningen är att det i länder som 
Tyskland och Frankrike ställs krav på företag att avsätta en del av vinsten i en typ av 
reservfond (Nobes och Parker, 2004). 
 

3.2.4 Institutionell teori 
 
Institutionell teori har kommit att bli en mycket populär förklaringsmodell för hur både 
individer och organisationer agerar (Dacin, Goodstein och Scott, 2002). Detta teoretiska 
område är mycket brett och diversifierat och det finns en mängd olika definitioner på 
vad som utgör en institution och den institutionella processen i ett samhälle. 
Institutioner är konstruktioner som uppstår i människors medvetande, och då det är ett 
abstrakt begrepp blir det därför svårt att observera eller mäta på något meningsfullt sätt 
(North, 1990). Att institutioner existerar som fenomen är dock de flesta överens om, och 
begreppet används ofta som en slags ram eller parameter för olika former av 
organisationsanalys (North, 1990; Scott, 1987). Att i denna uppsats försöka ge en 
nyanserad bild av de olika uppfattningarna inom institutionell teori och kring 
institutionell förändring skulle kräva en omfattande redogörelse. Den intresserade 
läsaren hänvisas istället till Dacin, Goodstein och Scotts (2002) artikel ”Institutional 
Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum” samt 
Scott (1987) ”The Adolescence of Institutional Theory”. I det följande kommer därför 
enbart de perspektiv eller ståndpunkter inom institutionell teori redovisas som 
författarna anser kan ge ökad relevans till den teoretiska bakgrunden avseende det 
problemområde som uppsatsen behandlar. 
 

“Institutionalization involves the process by which social processes 
obligations or actualities come to take on a rulelike status in social thought 
and action.” 

(Meyer och Rowan 1977, s. 341) 
 
Berger och Luckman (1967) menar att institutionalisering är en process som äger rum 
då mänskliga handlingar som tenderar att upprepa sig över tid uppfattas på liknande sätt 
av olika individer i samhället. Institutionaliserade regler är klassifikationer som byggs in 
i samhället i form av ömsesidiga symboler eller tolkningar (Berger och Luckman, 1967 
från Meyer och Rowan, 1977). Institutionaliserade regler kan vidare tas för givna eller 
vara understödda av allmänhetens åsikter eller via laga kraft (Starbuck, 1976 från Meyer 
och Rowan, 1977).  
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Många formella strukturer i samhället är högt institutionaliserade. Exempel på sådana 
strukturer är professioner, program och teknologier. (Meyer och Rowan, 1977) Ett ställe 
där formella strukturer är vanliga är i organisationer av olika slag. Ekonomiska 
marknader leder till att det lönar sig för människor att rationalisera och koordinera 
tekniker och arbetsuppgifter. Formationen av centraliserade stater och politiska 
sammanslutningar som penetrerar samhället bidrar också till att formella organisationer 
uppstår och sprider sig. (Meyer och Rowan, 1977) De som på olika sätt arbetar med 
redovisning i form av reglering eller övervakning kan tänkas ha ett intresse av att 
koordinera sina arbetsuppgifter och tekniker för största möjliga effektivitet. 
Institutionell teori kan därmed hjälpa till att förklara uppkomsten av normbildande, 
reglerande eller övervakande organ inom redovisningsområdet.  
 

3.2.5 Redovisningens nationella och internationella institutioner 
 
Institutionell förändring kan ske på många olika nivåer i samhället, alltifrån en låg, 
interpersonell mikronivå till en global makronivå (Dacin, Goodstein och Scott, 2002). 
DiMaggio and Powell (1983) identifierar staten och professioner inom en nation som de 
primära krafterna i formeringen av moderna institutioner. De bägge aktörerna utgör 
bägge rationella krafter för att forma institutioner, men de har inte nödvändigtvis samma 
intressen och formar därför inte samma typer av institutioner (DiMaggio och Powell, 
1983). I en nation där staten har ett maktövertag skapar representanter för staten ofta 
byråkratiska institutioner, där besluten är centraliserade till toppen av hierarkin (Simons, 
1983). Professionella organ däremot, tycks föredra en svagare form av struktur där 
beslut är decentraliserade och individer i högre grad lämnas att göra sina egna 
överväganden (Scott, 1985 från Scott, 1987). 
 
Det som styr efterfrågan på redovisningsnormer, reglering och övervakning är i grund 
och botten de behov av koordinerade redovisningsregler som finns hos en nations 
företag eller organisationer. Dessa behov bottnar i sin tur i att de olika organisationerna 
har intressenter som i sin tur har behov av jämförbar redovisningsinformation för 
ekonomiskt beslutsfattande (se 3.2.2 och 3.2.3). Enligt ovanstående resonemang får 
redovisningens institutioner i olika länder därmed olika karaktär beroende på om det i 
huvudsak är staten eller professionen som formar nationens institutioner (främst 
normsättande organ och stora redovisningsfirmor). Nationerna själva befinner sig i en 
internationell kontext, där de påverkar och påverkas av de transaktioner av ekonomiskt, 
politiskt och socialt slag som sker över nationsgränser. På detta sätt kan nationell 
redovisningspraxis och nationella redovisningsinstitutioner påverkas av utvecklingen på 
ett internationellt plan. Den så kallade globaliseringsprocessen (se vidare 3.3.1), kan 
sägas ha ökat denna påverkan dramatiskt. 
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Det finns även organisationer och institutioner som verkar över landsgränser och som 
kan sägas ha stor inverkan på vilka redovisningsprinciper som tillämpas i ett enskilt 
land. Bland dessa kan speciellt multinationella företag (MNCs15) nämnas, som via sin 
verksamhet exporterar sina redovisningsmetoder till olika delar av världen. Stora 
internationella redovisningsfirmor föreskriver liknande redovisningsprinciper för sina 
klienter världen över, och stora monetära organisationer som till exempel Världsbanken 
kan ställa krav på att de olika låntagarna ska använda sig av specifika 
redovisningsmetoder. (Deegan, 2000) På grund av sin internationella karaktär blir det 
rimligt att tänka sig att dessa internationella organisationer har ett stort intresse av att 
det tas fram internationella redovisningsstandarder och att dessa ska appliceras i ett 
flertal länder. Detta då organisationer som har sin verksamhet i flera länder givetvis vill 
undvika att behöva redovisa enligt ett flertal nationella GAAPs16. 
 
På den internationella nivån finns det ett antal inflytelserika internationella organ eller 
institutioner som efterfrågar en mer internationellt uniform redovisning. Bland dessa 
kan nämnas Förenade Nationerna (FN), Organisationen for Economic Cooperation and 
Development (OECD) och Europeiska Unionen (EU). Som en del av den så kallade 
globaliseringsprocessen av kapitalmarknaderna (se vidare 3.3.1) har International 
Organization of Securities Commission (IOSCO) blivit en stark pådrivande kraft för 
internationellt jämförbara redovisningsregler. Ett professionellt organ som kan nämnas i 
sammanhanget är också International Federation of Accounting Commitee (IFAC), som 
bland annat arbetar med internationella frågor som rör revision och 
redovisningsutbildning (Deegan, 2000, ss. 190-192). Alla ovan nämnda organisationer 
har ett uttalat intresse av att det utvecklas internationella redovisningsstandarder för 
redovisning.  
 

3.2.6  IASB och organisationens intressenter 
 
International Accounting Standards Board (IASB) är det dominerande normsättande 
organet inom internationell redovisning (Nilsson, 2002; Deegan, 2000). Organisationen 
bildades år 1973 av redovisningsorgan från Australien, Canada, Frankrike, Tyskland, 
Japan, Mexico, Nederländerna, Storbritannien, Irland och USA och gick då under 
namnet International Accounting Standards Committée (IASC) (IASB d). 1997 
konstaterade IASC att organisationen behövde omorganiseras för att i fortsättningen 
kunna bibehålla kvalitet och effektivitet i arbetet vilket resulterade i att IASB bildades 
år 2001 (IAS Plus b). IASB är det standardsättande organet inom stiftelsen International 
Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) som har sitt säte i London. 
IASB består av fjorton styrelsemedlemmar som utses av förtroendemännen i IASCF. 

                                                 
15 MNC= eng. Multi National Company 
16 GAAP = eng. General Accepted Accounting Principles 



- Referensram - 
 

26 

Standards Advisory Council (SAC), är ett råd som ska konsulteras av IASB när det 
gäller större förändringar i normer och normgivning. Behandling av konkreta 
tillämpningsfrågor och publikation av kommentarer och tolkningar av IFRS sköts av 
tolkningskommittén International Financial Reporting Interpretations Committe 
(IFRIC). (Nilsson, 2002; IASB e) Åtta nationella standarsättande organ inom 
redovisning har en formell relation för samarbete med IASB. Dessa kommer från 
Australien, Nya Zeeland, Kanada, Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannien och USA 
(IASB Plus b, år 2001).  
 
IASB (egentligen IASCF) är en privaträttslig organisation som i huvudsak finansierar 
sin verksamhet via donationer från stora revisionsbyråer, banker, privata organisationer 
och stora internationella företag (Nilsson, 2002). År 2003 redovisade organisationen 
intäkter som uppgick till £11.261, varav £9.680 kom från donationer (IASCF, 2004b, s. 
16). IASB är även en fristående icke-statlig organisation och kan som sådan inte 
framtvinga användandet av de standarder (IFRSs) som organisationen utvecklar. 
Organisationen måste därför ges auktoritet via sina intressenter (Nobes och Parker, 
2000). För IASB som normbildande institution på den internationella arenan innebär 
den omfattande donationsverksamheten att det blir det mycket viktigt att intressenterna 
är nöjda med den produkt i form av internationella redovisningsstandarder som 
organisationen utvecklar.  
 
Med början år 2005 kommer nästan 100 länder i sex kontinenter att direkt följa eller 
anpassa de nationella redovisningsstandarderna i enlighet med IFRS. Dessutom görs 
stora ansträngningar för att konvergera IFRS och US GAAP17 (IASCF, 2004b, s. 1).  
Enligt intressentteorin är det viktigt att IASB först och främst söker att tillfredställa de 
största intressenternas behov, då det är dessa intressenter som tillhandahåller 
organisationens resurser i form av donationer. Enligt det resonemang som fördes i 
avsnitt 3.2.4 kan stora företag, professionella redovisningsorganisationer samt statliga 
och privat finansierade normsättare i olika länder utgöra viktiga institutioner inom 
redovisning på en nationell nivå. Som sådana utgör de också viktiga intressenter av den 
verksamhet som IASB bedriver på en internationell nivå, om det finns ett intresse inom 
nationens företag eller institutioner att till exempel försöka locka till sig kapital via en 
internationell kapitalmarknad. Under föregående rubrik påvisades också att det finns 
mäktiga internationella organisationer och institutioner som kan påverka ett enskilt 
lands redovisningsförfarande. Även stora revisionsbyråer, banker, privata organisationer 
och stora internationella företag har sitt säte i olika nationer, och måste som sådana följa 
de aktuella nationernas redovisningsförfaranden. Vissa internationellt verksamma organ 
som exempelvis IOSCO har vidare ett direkt intresse av att det utvecklas internationella 
redovisningsstandarder.  
                                                 
17 US GAAP är det regelverk som utgör de nationella redovisningsstandarder som gäller i USA. 
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Enligt Larson och Street (1993) kan IASC (numera IASB, författarens anmärkning) 
betraktas som en internationell institution: 
 

”… lobbying firms tend to be very large, and they lobby against any change 
in status quo; professional and trade organizations lobby on the behalf of 
their constituents; and the regulatory body (IASC) seeks acceptance from its 
constituency by adapting its position to that which is more palatable to its 
lobbyists. The interaction between respondents and the IASC is consistent 
with an institutional theory explanation of organizational change and 
adaptation to environment pressures”. 

(Larson och Street, 1993, s. 531) 
 
Att intressenterna utövar påtryckningar på IASB som då försöker att anpassa sig, kan 
beskrivas som ett politiskt skeende. Detta är i linje med den uppfattning av redovisning 
och redovisningens reglering som en i huvudsak politisk process och som framfördes 
under avsnittet som behandlade politisk ekonomisk teori (se 3.1). Med detta synsätt blir 
de kritiska frågorna då IASB ska ta fram internationella redovisningsstandarder snarare 
av politisk än redovisningsteknisk natur, där det viktiga för IASB blir att harmonisera de 
olika intressenternas synpunkter på hur de internationella redovisningsstandarderna 
borde utformas. 
 
Enligt Wallace (1995) är den högsta ledningen i en organisation själv en viktig 
intressent.  De förtroendemän som sitter i IASCFs stiftelse och de styrelseledamöter 
som styr IASB är professionella redovisningsexperter (IASCF, 2004b). Då IASB 
bildades 1973 var organisationen starkt präglad av brittiska intressen, som genom 
organisationen försökte skapa en politisk plattform för kravet på rättvisande bild inom 
Europasfären (Hopwood, 1994). IASB (före detta IASC) har också blivit anklagat för att 
vara alltför influerad av de intressenter som representerar de så kallade 
kapitalmarknadsländerna eller anglosaxiska länderna (se 3.4). Det är då främst det 
kontinentala Europa och Japan som känt sig hotade av den i deras uppfattning 
anglosaxiska redovisningstradition som döljer sig bakom IASBs fasad. Representanter 
från länder med kontinental redovisningstradition (se 3.4) har dock fått allt större 
inflytande inom organisationen sedan tiden för IASCs bildande 1973 (Nobes och 
Parker, 2000). Bland IASBs intressenter har EU och dess medlemsländer kommit att få 
en speciellt viktig position. Mer om detta i nästa avsnitt. 
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3.3 Globalisering, EU och IASB 
 

3.3.1 Globalisering och EUs inre marknad 
 
Till följd av teknik-, kommunikationsutveckling och statliga avregleringar har 
globaliseringen av de internationella kapitalmarknaderna accelererat betydligt under 
1990-talet och början av 2000-talet. Ökad informationssymmetri och risk har ökat 
transaktionskostnaderna för investeringar över nationsgränser, samtidigt som investerare 
sökt nya investeringsmöjligheter i andra länder. Ett sätt att reducera den ökade risken 
och minska transaktionskostnaderna på den internationella finansiella marknaden är att 
tillämpa enhetliga och högkvalitativa internationella redovisningsstandarder. (Creyland 
och Vesterman, 2004, s. 29). 
 
Flera viktiga internationella organ eller institutioner som reglerar säkerhetsmarknaden 
och/eller påverkar redovisningen i olika länder har växt fram i samband med 
globaliseringen (Hopwood, 1994). Flera av dessa har ställt sig bakom IASBs utveckling 
av internationella redovisningsstandarder. Efter en femårig översynsprocess 
rekommenderade det internationella säkerhetsorganet IOSCO år 2000 sina medlemmar 
att tillämpa IAS standarder (ingår numera i IFRS standarder) vid handel och notering 
över gränser. (IASB d) År 2002 kom IASB och det amerikanska redovisningsorganet 
Financial Accounting Standards Board (FASB) överens om att försöka överbrygga de 
skillnader som finns mellan US GAAP och IFRS, i det som har kommit att kallas för 
The Norwalk Agreement (Financial Accounting Foundation, 2002). Enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder, kommer noterade företag i 
unionens medlemsländer tvingas följa de av EU antagna internationella standarderna 
från och med 2005. 
 
Sedan början av 1970-talet har länderna inom EU (före detta Europeiska 
Gemenskaperna) försökt att harmonisera sina respektive nationella 
redovisningsstandarder, då de har starka gemensamma ekonomiska intressen. (Mueller, 
Gernon och Meek, 1991, s. 12). Från att ha varit ett organ som i huvudsak präglats av 
brittiska intressen (Hopwood, 1994) fick IASC ökad betydelse i Europa år 1989 då 
European Accounting Federation (FEE) uttalade sitt stöd för internationell 
harmonisering och ett större europeiskt engagemang i IASC (IAS Plus b; IASB d). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder kan ses som kulmen på ett 
långsamt ökat samarbete mellan EU och IASB (och deras föregångare). Detta kan i sin 
tur ses som en del av EUs målsättning att skapa en gemensam inre ekonomisk marknad 
som tillåter fri rörlighet av kapital, arbete och företag över medlemsländernas 
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nationsgränser. För att uppnå detta är det nödvändigt att marknadernas infrastruktur 
harmoniseras, och redovisning anses vara en del av denna infrastruktur (Carlson, 1997). 
Som nämndes under rubrik 3.2.6 är IASB starkt beroende av vilka åsikter som råder hos 
organisationens intressenter, då IASB inte kan tvinga någon att följa de 
redovisningsstandarder som de ger ut. EUs förordning innebär en förankring i lag, och 
EUs position som en av IASBs absolut viktigaste intressenter kan därför inte nog 
betonas.  
 

3.3.2 IASBs målsättningar  
 
Enligt IASCFs konstitution ska IASB vara IASCFs standardsättande organ (IASB a, 
punkt 1). Målen med verksamheten ska vara: 

 
a) “to develop, in the public interest, a single set of high quality, 

understandable and enforceable global accounting standards that 
require high quality, transparent and comparable information in 
financial statements and other financial reporting to help 
participants in the world's capital markets and other users make 
economic decisions; 

b) to promote the use and rigorous application of those standards; and  
c) to bring about convergence of national accounting standards and 

International Accounting Standards and International Financial 
Reporting”  

(IASB a, punkt 2) 
 
Den första och övergripande målsättningen kan starkt kopplas till de behov av enhetliga 
internationella redovisningsstandarder som uppkommit i och med kapital- eller 
finansmarknadernas globaliseringsprocess. Som tidigare nämnts så är huvudsyftet med 
finansiell rapportering att tillhandahålla väsentlig information till användare av 
finansiella rapporter, som kan vara till hjälp då de ska fatta och utvärdera beslut kring 
allokeringen av knappa resurser. De användare som IASB riktar sig mot är i första hand 
investerare och kreditgivare (IASC, 2001, s. 56). Den tredje målsättningen att 
konvergera eller harmonisera nationella redovisningsstandarder med IFRS, kan ses som 
ett viktigt moment för att kunna uppnå de första två delmålen. Den internationella 
kapitalmarknaden byggs upp av nationella kapitalmarknader, och dessa agerar ofta inom 
olika nationers jurisdiktion. Fördelarna med att implementera högkvalitativa globala 
redovisningsstandarder är flera. De enskilda nationerna får ökad tillgång till andra 
länders kapitalmarknader, investerare av olika slag kan ta mer informerade beslut och 
multinationella företag sparar både tid och kostnader då de enbart behöver ta hänsyn till 
ett regelverk i sin redovisning (Andersen et al. 2001, s. 4). Det kan därför sägas vara av 
stort intresse att harmonisera nationella redovisningsstandarder mot IFRS. så att inte 
nationella GAAP förhindrar kapitalrörelser över gränserna och ökar multinationella 
företags kostnader. 
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3.3.3 IFRS redovisningsstandarder 
 
De internationella redovisningsstandarder som IASB utvecklar kallas för IFRSs och 
inkluderar även de IAS standarder som gavs ut av IASBs föregångare IASC. (IASB e) 
IFRS består av över 40 standarder (Europeiska Gemenskaperna, 2003). Regelverket är 
mycket omfattande och inget tyder på att det kommer att minska i komplexitet. 
(Bengtsson, 2004). IFRSs är utvecklade i huvudsak för användning på internationella 
kapitalmarknaden och mot dess användare (IASCF, 2004c). Då IFRSs i huvudsak riktar 
sig mot noterade företag har de internationella redovisningsstandarderna starka drag av 
anglosaxisk redovisningstradition (se 3.5). Anglosaxisk redovisningstradition framhäver 
betydelsen av rättvisande bild18, substans över form, oberoende revision samt ett 
aktieägarperspektiv (investerarperspektiv) på redovisning (Nobes and Parker, 2000).  
 
IASBs verksamhet bygger på ett ramverk19 bestående av ett antal koncept som ska ligga 
till grund för redovisningsrapporters förberedelser och presentation för externa 
användare. Ramverket utvecklades av IASC redan 1989. I dag ligger ramverket som 
grund vid utvecklingen av IFRSs för att se till att dessa standarder blir enhetliga vid 
tillämpning. Ramverket kan också assistera som hjälpmedel då nationella 
standardsättare vill utveckla nationella redovisningsstandarder, då revisorer ska bedöma 
om ett förfarande är i enlighet med IFRSs eller då användare av redovisningsrapporter 
ska tolka den information som blivit framtagen i enlighet med IFRSs standarder. I de 
fåtal fall som en IFRS standard hamnar i konflikt med ramverkets koncept ska IFRS ha 
tolkningsföreträde (IASCF, 2004c). Av ramverket framgår också kvalitativa egenskaper 
såsom begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Definitioner av 
grundläggande begrepp såsom tillgång, skuld, intäkter och kostnader, tänkbara 
värderingsprinciper et cetera ges också. I ramverket fastslås syftet med finansiella 
rapporter vilket är att förse olika användare med framåtriktade beslutsunderlag i 
ekonomiska frågor. Användarna som avses är i första hand nuvarande och potentiella 
investerare. Den information som investerare efterfrågar förutsätts vara relevant även 
för övriga intressentgrupper som exempelvis anställda, kreditgivare, kunder och 
myndigheter. Eftersom beskattningsunderlag är bakåtriktade beslut är standarderna inte 
tänkta att användas för detta syfte. (Jönsson, 1999)  
 
IFRS skiljer sig från de olika nationella redovisningsstandarder som används i de olika 
länderna från vilka IASBs intressenter härrör sig och som inte redan tillämpar IFRS fullt 
ut (Deegan, 2000). IASBs mål på lång sikt är fullständig standardisering av 
internationella redovisningsstandarder. I enlighet med detta långsiktiga mål är IASB i 

                                                 
18 Rättvisande bild = från eng. true and fair view  
19 Ramverk = från eng. framework 
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princip av den uppfattningen att fullständiga IFRS passar alla typer av företag, såväl 
stora som små (IASB a; Pacter, 2004b). 
 

3.4 Harmonisering av redovisningsstandarder 
 

3.4.1 Harmonisering som begrepp 
 
Enligt Fagerström (2002) har de senaste decenniernas forskning inom internationell 
redovisning till stor del handlat om harmonisering av redovisningspraxis inom och 
mellan nationer. Denna forskning har tagit två riktningar. För det första de jure 
jämförelser, vilket innebär att redovisningens reglering jämförs, och för de andra de 
facto jämförelser, som berör det faktiska innehållet i de redovisningsrapporter som 
företag producerar. (Fagerström, 2002) De jure harmonisering avser harmonisering av 
redovisningsreglering och de facto harmonisering avser harmonisering av praktiska 
redovisningsförfaranden, oberoende av om detta utövande är ett resultat av reglering 
eller inte (Garrido, León och Zorio, 2002). Det är möjligt att de jure harmonisering 
existerar men inte de facto harmonisering, eftersom företag och länder kan ignorera 
harmoniserade regler från standardsättare och lagstiftning. De facto harmonisering kan 
också existera även att inte de jure harmonisering existerar, exempelvis om marknaden 
kräver av företag att de ska publicera finansiella rapporter som följer ett visst regelverk 
(Nobes och Parker, 2004). Intresset i denna uppsats ligger i första hand kring hur IASB 
harmoniserar olika nationers redovisningsstandarder innan de implementeras, vilket ger 
ett fokus på de jure jämförelser. 
 
Harmonisering och standardisering är begrepp som ofta återkommer i litteratur som 
behandlar internationell redovisning. Det finns många olika definitioner av begreppen 
harmonisering och standardisering. Nedan följer ett exempel: 

 
” Harmonization is the jargon word used in international accounting to 
mean the reducing of differences in reporting between countries. 
Standardization is used to mean the application of exactly the same rules” 

                                                           (Walton, Haller och Raffournier. 2003 s. 9) 
 
Standardisering är en process som syftar till att införa samma eller mycket lika 
redovisningsregler, där det inte ges plats för nationella olikheter och där målet är global 
enhetlighet. Harmonisering är en mer flexibel process som syftar till att öka 
jämförbarhet och undvika total olikhet. (Garrido, Léon och Zorio, 2002; Tay och Parker, 
1990). Nobes (2004) skriver dock att dessa två begrepp har blivit tekniska termer som 
inte alltid syftar till sin egentliga innebörd då de används. I detta arbete tillämpas 
Garrido, Léon och Zorios (2002) definition av harmonisering som en process som syftar 
till att öka jämförbarhet och undvika total olikhet. Harmoni som ett tillstånd kan således 
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beskrivas som en punkt på ett kontinuum mellan två tillstånd av total divergens och total 
uniformitet, exkluderat dessa två extrema punkter (Tay och Parker, 1990, s. 73). 
 

3.4.2 Harmonisering av internationella redovisningsstandarder  
 
Till följd av ekonomiska och politiska bindningar mellan olika länder kan 
redovisningstekniker och normer exporteras över gränser och olika länders 
redovisningsstandarder harmoniseras med varandra (Mueller, Gernon och Meek, 1991). 
Carlson (1997) menar att harmonisering kan illustreras som en process bestående av 
fem på varandra följande steg, se figur 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2. Harmoniseringsprocessen. Carlson, Peter, 1997 s. 362 
 
Steg ett och två i Carlsons (1997) figur ovan handlar om mål och fördelar i 
harmoniseringsprocessen. Påtryckningar för harmonisering av redovisningsstandarder 
kommer främst från dem som reglerar, upprättar och använder finansiella rapporter 
hävdar Nobes och Parker (2004). Epstein och Mirza (2004) anser att den främsta 
fördelen med harmoniserade redovisningsstandarder är ökad jämförbarhet. Användare 
av finansiella rapporter såsom investerare och kreditgivare behöver förstå finansiella 
rapporter från de utländska företag de funderar att investera i, alternativt låna ut pengar 
till (Walton, Haller och Raffournier, 2003). Vid upprättande av finansiella rapporter kan 
harmoniserade redovisningsstandarder underlätta konsolideringsprocessen i MNCs med 
dotterbolag i olika länder.  Epstein och Mirza (2004) ger som exempel ett företag med 
moderbolag i Storbritannien och dotterbolag i Saudiarabien vars aktier är listade på New 
York Stock Exchange (NYSE). Denna koncern måste upprätta tre olika 
redovisningsrapporter, dels enligt lokala regler i Saudiarabien, dels enligt 
konsolideringsbestämmelser i Storbritannien och dels enligt US GAAP för att möta 
NYSEs noteringskrav. Likartad redovisning i alla bolag skulle minska kostnaden för att 
upprätta finansiella rapporter samtidigt som kommunikationen mellan enheter angående 
finansiell information skulle underlättas. Epstein och Mirza (2004) hävdar också att 
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harmonisering är viktigt ur ett samhällsperspektiv eftersom harmoniserade standarder 
leder till väl utvecklade och fungerande kapitalmarknader, vilket är en förutsättning för 
god ekonomisk utveckling.   
 
Steg tre i harmoniseringsprocessen handlar enlig Carlson (1997) om hur det faktiska 
innehållet i en redovisningsstandard utvecklas. Se vidare under rubrik 3.4.3 för 
information kring arbetsgången då IASB harmoniserar sina standarder. Detta steg 
handlar om de jure harmonisering. 
 
Steg fyra (se figur 3.2) handlar om mekanismen då harmoniserade regler i själva verket 
konvergerar så att olikheter reduceras och minimeras. Även om enhetliga 
redovisningsstandarder appliceras i olika länder är det inte säkert att fullständig 
harmonisering har uppnåtts (Carlson, 1997). Det är med andra ord här det ska ske en de 
facto harmonisering (se 3.4.1), det vill säga en harmonisering av praktiska 
redovisningsförfaranden.  
 
Steg fem handlar om omgivningens reaktioner på de harmoniserade standarderna då de 
tillämpas. Samhället är dynamiskt och även om harmonisering uppnåtts så är detta inte 
slutet på processen. Det är viktigt för IASB att försäkra sig om att anpassa standarder så 
att de fortsätter att vara relevanta. (Carlson, 1997) 
 

3.4.3 Harmoniseringsprocessen inom IASB  
 

”The IASB's procedures ensure that International Financial Reporting 
Standards are of high quality and are developed only after giving the IASB's 
constituents opportunities to make their views known at several points in the 
process of standard-setting” 

(IASB f. IASBs hemsida. IASBs operation procedures) 
 
IASBs konstitution tillåter att IASB kan arbeta på de sätt som styrelsen anser vara mest 
kostnadseffektivt. Den normala arbetsgången innebär att en rådgivande kommitté eller 
annan specialistgrupp upprättas i syfte att fungera som rådgivare vid stora projekt. 
Ibland ger IASB nationella standardsättare i uppdrag att genomföra undersökningar eller 
annat arbete. Den exakta proceduren för hur en IFRS tas fram beskrivs i paragraf 18 i 
Preface to International Financial Reporting Standards (IASB f). Ibland håller IASB 
också speciella publika möten för att diskutera föreslagna standarder. IASB kan även 
utföra fälttester främst i utvecklingsländer och på nya marknader för att säkerställa att 
de förslag till standarder som görs är praktiska och användbara över hela världen. (IASB 
f) 
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Varje IASB styrelsemedlem har en röst. För att en så kallad Exposure Draft ska 
publiceras krävs att 8 av IASBs 14 styrelsemedlemmar har godkänt denna. Andra beslut 
som exempelvis publicering av diskussionspapper kräver enkel majoritet vid ett möte 
där mer än 50 procent av styrelsemedlemmarna är närvarande. IASBs möten är i princip 
alltid öppna för allmänheten att observera. Agendan offentliggörs i förväg och IASBs 
sekretariat publicerar en sammanställning av de tekniska beslut som gjorts direkt efter 
varje styrelsemöte. (IASB f) IASB publicerar konsultativa dokument för allmänhetens 
kommentarer såsom diskussionspapper och Exposure drafts av föreslagna standarder 
och tolkningar. Den vanliga perioden för att ge sina kommentarer är 90 dagar, men i 
extrema fall kan denna period vara 60 dagar. De konsultativa dokumenten och färdiga 
standarderna brukar vanligen publiceras i elektroniskt format via en 
prenumerationstjänst på IASBs hemsida. Utskrivna kopior kan köpas. De senaste 
standarderna och slutgiltiga tolkningar av dessa publiceras årligen i en inbunden volym. 
(IASB f) 
 
IASBs due process kan sammanfattas i följande steg: 
 

1. I ett projekts tidiga skede upprättar IASB en rådgivande kommitté. Konsultation 
med denna kommitté samt Standards Advisory Council (SAC) sker fortlöpande 
under projektets gång. 

2. Vid stora projekt utvecklar och publicerar IASB ett diskussionsunderlag för 
allmänhetens kommentarer. 

3. Efter att kommentarer mottagits och gåtts igenom utvecklar och publicerar IASB 
en Exposure Draft för allmänhetens kommentarer. 

4. Efter det att kommentarer återigen mottagits och gåtts igenom, ger IASB ut en 
standard. 

(Fritt översatt från IASB b, FAQ) 
 
Liksom inom många andra standardsättande organ, så är framtagandet av 
redovisningsstandarder inom IASB en politisk process, där de olika medlemmarna 
påverkar hur de slutliga standarderna kommer att se ut (Deegan, 2000). 
Harmoniseringsprocessen är därför inte i första hand ett sätt att försöka se vilka 
standarder som är mest tekniskt användbara, utan kan ses som kompromisser mellan de 
förhandlande medlemmarnas önskemål om hur de olika standarderna idealt borde se ut 
(se vidare 3.1). 
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3.4.4 Hinder i harmoniseringsprocessen 
 

”The most fundamental of obstacles to harmonization is the size of the 
present differences between the accounting practices of different countries.” 

(Nobes och Parker, 2000, s.68) 
 
Då en organisation som IASB söker harmonisera olika nationers GAAP för att ta fram 
gemensamma internationella redovisningsstandarder, uppstår en rad olika hinder i 
harmoniseringsprocessen. Enligt Nobes och Parker (2000) utgörs det viktigaste hindret 
för harmonisering av hur stor skillnaden är i redovisningsförfaranden mellan olika 
länder. Ett annat hinder är enligt Nobes och Parker (2000) den relativa styrkan mellan 
olika länders professionella redovisningsorgan. Ytterligare ett hinder kan vara 
nationalism, vilket kan visa sig i en ovillighet från ett lands sida att anpassa sig till andra 
länders redovisningspraxis. Det allmänna motståndet hos människor till förändringar 
och ovilja att förändra ett inarbetat och fungerande system är också något som måste 
övervinnas. (Nobes och Parker, 2000) Walton (2003) menar att redovisning i olika 
länder har en social funktion som har utvecklats under lång tid och återspeglar varje 
lands speciella behov och sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Dessa 
förhållanden är så komplexa att harmoniserade redovisningsstandarder inte har 
möjlighet att ta alla aspekter i beaktande.  Harmoniseringsprocessen är också kostsam, 
speciellt för små och medelstora företag, då fördelarna med harmoniserade 
redovisningsstandarder i huvudsak kommit stora företag tillhanda (Walton, 2003). I 
nästa avsnitt redogörs för några viktiga aspekter av samhällsstrukturen som varierar 
mellan olika länder och som kan sägas ha betydelse för vilka redovisningsförfaranden 
som utvecklas inom landet. Detta då det enligt Nobes och Parker (2000) är skillnader 
mellan olika länders redovisningspraxis och regler som har störst påverkan på 
harmoniseringsprocessen av internationella redovisningsstandarder. 
 

3.5 Jämförande internationell redovisning 
 

3.5.1 Introduktion och tidigare forskning 
 
Varje nations redovisningstradition är resultatet av en komplex interaktion mellan 
ekonomiska, historiska, institutionella och kulturella faktorer. Den redovisningstradition 
ett land har hjälper till att förklara varför redovisning ser ut på ett visst sätt i ett visst 
land (Choi, Frost och Meek, 2002). Det finns dock olika åsikter kring vilka faktorer som 
har störst betydelse för utvecklandet av en redovisningstradition i ett land. Området som 
behandlar denna typ av frågor brukar kallas för jämförande internationell redovisning20. 
Nationella skillnader inom redovisning är ett omfattande forskningsområde med 

                                                 
20 Jämförande internationell redovisning = från eng. Comparative International Accounting 
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tillhörande diskussion kring varför de observerade skillnaderna existerar. Vissa forskare 
har tittat närmare på kulturella faktorer och skillnader som ofta har sociala eller 
beteendevetenskapliga undertoner (se Gray, 1988 och Perera, 1989). Andra har 
fokuserat mer på ekonomiska/politiska/professionella dimensioner av nationell 
redovisning. (se exempelvis Nobes, 1998, Choi och Mueller, 1992 och Jaggi och Low, 
2000). Ett annat sätt att se på miljön som påverkar redovisningstraditionen i ett land är 
att försöka identifiera mer direkta potentiella aspekter som kan influera redovisningens 
utveckling. Sådana aspekter kan vara gällande lag, företagens finansiering, skattesystem 
och så vidare. Dessa aspekter interagerar med landets kultur på ett komplext sätt (Nobes 
och Parker, 2000). I denna uppsats ligger intresset kring de mer direkta potentiella 
aspekterna som influerar redovisningens utveckling i ett land, då dessa i viss mån tycks 
vara mer observerbara och mätbara än kulturella faktorer. 
 

3.5.2 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 
 
Inom området jämförande internationell redovisning brukar det ibland talas om två olika 
redovisningstraditioner som kallas för den kontinentala respektive den anglosaxiska 
traditionen. (Mathews och Perera, 1996; Mueller, Gernon och Meek, 1991; Nobes och 
Parker, 2000; Smith, 1997) I denna uppsats kommer skillnader mellan Tyskland och 
Storbritanniens nationella redovisningstraditioner specifikt att framhävas. Dessa länder 
kan, som förklarades i avgränsningen (se 1.4), ses som typiska representanter för 
anglosaxisk (Storbritannien) respektive kontinental (Tyskland) redovisningstradition. 
Under senare år har länder som tillhör den kontinentala traditionen i viss utsträckning 
anammat delar av den anglosaxiska redovisningstraditionen. (Smith, 1997) Trots att 
skillnaderna har blivit mindre finns det ändå fortfarande fundamentala olikheter mellan 
kontinental respektive anglosaxisk redovisningstradition vilket kan observeras i form av 
skillnader i redovisningsförfaranden mellan länder som Tyskland och Storbritannien. 
(Nobes och Parker, 2004) I det följande kommer vissa viktiga aspekter av samhället att 
redovisas, som kan sägas ha en påverkan på ett lands redovisningsförfaranden och där 
man funnit skillnader mellan anglosaxisk respektive kontinental redovisningstradition.  
 

3.5.3 Kapitalstruktur och redovisningsprinciper 
 
Med kapitalstruktur avses i det här sammanhanget finansiering och ägarstruktur hos 
olika nationers företag och organisationer. Nobes (1998) och Nobes och Parker (2004) 
hävdar att den viktigaste förklaringsfaktorn till vilken redovisningstradition ett land eller 
nation tillhör är om landet har en stark kapitalmarknad med många utomstående ägare 
(spritt ägande) vilket kännetecknar den anglosaxiska traditionen eller om landet har ett 
kreditbaserat finansiellt system med koncentrerat ägande vilket är kännetecknande för 
den kontinentala traditionen.  
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Anglosaxiska länder som exempelvis USA och Storbritannien kännetecknas av starka 
aktiemarknader med ett omfattande utomstående ägande. Redovisningen i dessa länder 
är därför fokuserad på att tillgodose investerares informationsbehov och utformad på ett 
sådant sätt att den ska kunna hjälpa investerare att bland annat bedöma risktagande och 
framtida kassaflöden. Öppenhet i finansiella rapporter är viktigt för att kunna bemöta ett 
stort antal aktieägares informationsbehov (Choi, Frost och Meek, 2002). Ägarna har 
oftast inte tillgång till intern information utan måste förlita sig till företagens externa 
redovisning (Smith, 1997). I kontinentala länder som Tyskland och Frankrike är i stället 
banker, staten eller familjer dominerande finansieringskällor och ägandet är ofta 
koncentrerat till dessa grupper (Nobes och Parker, 2004). Finansiärerna och ägarna är få 
och har ofta direkt tillgång till den information de önskar och därigenom blir inte 
öppenhet i redovisningen lika viktig som i länder som kännetecknas av starka 
kapitalmarknader (Choi, Frost och Meek, 2002).  
 
Som framgår av nedanstående tabell 3.1 går det hela 40,3 listade företag per miljon 
innevånare i Storbritannien jämfört med Tyskland där det bara går 8,6 listade företag 
per miljon innevånare.  

 
Tabell 3.1 Aktiemarknadens storlek i förhållande till population, år 2003 (Nobes och 
Parker, 2004, s. 21).  
 
Enligt det resonemang som fördes under rubrik 3.2.3, gäller för länder vars 
kapitalstruktur präglas av starka aktiemarknader och spritt ägande att rättvisande bild 
blir en viktig redovisningsprincip. I länder vars kapitalstruktur präglas av ett fåtal stora 
banker och stark statlig kontroll över aktiemarknaden blir istället försiktighet en viktig 
redovisningsprincip. På EU nivå har EUs 4:e direktiv inneburit att ekonomisk substans 
över juridisk form ska gälla då kravet på rättvisande bild kommer i konflikt med andra 
regler i medlemsländerna (Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978). 
Detta har dock inte resulterat i några stora praktiska förändringar angående 
redovisningen i flera av medlemsstaterna (Nobes och Parker, 2004). 
 

3.5.4 Legala system 
 
Industrialiserade länder brukar ibland klassificeras som att tillhöra ett av två olika legala 
system. Den ena inriktningen är en legalistisk ”code law” eller ”civil law” som präglas 

 Listade företag (inhemsk 
börs) /Population (milj) 

Aktiemarknadens 
marknadsvärde/BNP 

Tyskland 8,6 0.35 
Storbritannien 40,3 1.15 
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av detaljerade regler. Den andra inriktningen är den icke legalistiska ”common law” 
eller ”case law”, som närmast präglas av principer. Länder som Tyskland och Frankrike 
har sin grund i romersk rätt och är utpräglat legalistiska. Detta är typiskt för 
kontinentala länder. Det legala systemet påverkar också redovisningen i ett land. 
Redovisningsnormeringen i så kallade kontinentala länder blir föreskrivande och 
detaljerad av sin natur och införlivas ofta i nationell lag. (Choi, Frost och Meek, 2002)  
 
Inom den typiskt brittiska civilrättsliga traditionen ”common law” kodifieras inte 
redovisningsreglerna på samma sätt som i kontinentala länder, utan de baseras i större 
utsträckning på sedvanerätt. Lagstiftningen i icke legalistiska länder präglas av att det 
inte görs några omfattande försök att omfatta alla möjliga situationer i lagtext, utan 
regler utvecklas på ”fall för fall” basis genom precedensfall i domstolar. Lagstiftningen 
blir på så sätt mindre detaljerad och mer flexibel än i legalistiska länder (Choi, Frost och 
Meek, 2002).  
 
La Porta et al (1998) har i en studie funnit ett statistiskt samband mellan länder som 
präglas av ett icke legalistiskt system och starka kapitalmarknader. La Porta et al (1998) 
kom även fram till att dessa länder har ett bättre aktieägarskydd (minoritetsskydd) än 
legalistiska länder. I legala sammanhang gäller här substans över form, det vill säga att 
strävan efter att ge en rättvisande bild av faktiska ekonomiska förhållanden ges 
företräde framför lagtext. (Nobes och Parker, 2004)  
 

3.5.5 Samband mellan redovisning och beskattning  
 

“A major barrier to convergence of national standards with IFRS appears 
to be that most continental European countries have historically linked their 
financial reporting and tax laws.” 

(Larson and Street, 2004, s. 7) 
 
Traditionellt sett har det funnits en tydlig koppling mellan redovisning och beskattning i 
de kontinentala länderna medan denna koppling har saknats i anglosaxiska länder. 
Hoogendoorn (1996) pekar dock på att implementeringen av IFRS som pågår i Europa 
har påverkat länder med stark koppling mellan redovisning och beskattning till att få en 
mer oberoende skatteredovisning. I Hoogendoorns (1996) undersökning visades att 
Storbritannien inte har en sådan koppling mellan beskattning och redovisning, medan 
det i Tyskland alltjämt finns en stark koppling. Aisbitt (2002) har också undersökt 
kopplingen mellan redovisning och beskattning i Europa, men till skillnad från 
Hoogendoorn så hävdar Aisbitt att den starka kopplingen troligtvis inte kommer att 
förändras i länder som Tyskland och Frankrike, även om tillämpningen av IFRSs 
förmodligen kommer att accelerera processen att bryta länken mellan beskattning och 
redovisning då det kommer till koncernredovisning.  
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Principen som i Tyskland kallas ”Massgeblichkeitprinzip” stadgar att alla avdrag et 
cetera som görs för skattesyften även måste vara med i de finansiella rapporterna 
(Radebaugh och Gray, 1997). Skatteredovisningen21 ska vara densamma som 
affärsredovisningen22 (Nobes och Parker, 2004). Skattekopplingen i Tyskland och 
Frankrike gäller endast individuella företags finansiella rapporter och inte konsoliderade 
finansiella rapporter, vilket har underlättat användandet av internationella 
redovisningsstandarder. (Nobes och Parker, 2004) 
 
I anglosaxiska länder fyller redovisningen en marknadsfunktion där redovisningen ska 
tillgodose investerares behov av information. Därför är det i dessa länder önskvärt att 
redovisningen till stora delar är skild från skatteredovisningen. I anglosaxiska länder 
finns det exempelvis inget krav på att samma redovisningsförfaranden för avskrivningar 
ska användas i den finansiella redovisningen och skatteredovisningen. Detta har medfört 
att redovisningen har utvecklats mer fritt i dessa länder. I Storbritannien har 
skattereglering indirekt påverkat finansiell rapportering men inte alls på samma sätt som 
i kontinentala länder. Företagens redovisade vinst är inte detsamma som taxerad 
inkomst. I Storbritannien används ofta företagets redovisade vinst som utgångspunkt för 
att räkna fram taxerad inkomst. (Nobes och Parker, 2004) 
 

3.5.6 Profession 
 
En viktig konsekvens av att redovisning inte regleras i samma utsträckning i 
anglosaxiska länder som i kontinentala länder är att det ges större plats för en 
välutvecklad redovisningsprofession i de anglosaxiska länderna (Smith, 1997).  
Eftersom redovisningslagstiftningen är mindre detaljerad och skattekoppling saknas i 
många anglosaxiska länder ges mer utrymme för privata professionella 
redovisningsorgan, vilka blir betydligt större och starkare än i många kontinentala 
länder. Behovet av revisorer som övervakande funktionärer på en informationsmarknad 
är också betydligt mindre i länder där användare av ekonomiska rapporter i större grad 
är banker, familjer och staten, det vill säga i kontinentala länder (Nobes och Parker, 
2004). 
 

                                                 
21 Skatteredovisningen = från tysk. Steuerbilanz 
22 Affärsredovisningen = från tysk. Handelsbilanz 
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3.5.7 Sammanfattande klassificering 
 

Det resonemang som förts i detta avsnitt av uppsatsen kan sammanfattas i en tabell: 
 

 STORBRITANNIEN TYSKLAND 

Kapitalstruktur Kapital i huvudsak  
från kapitalmarknader 

Kapital i huvudsak 
från bank, familj, och 
den statliga sektorn 

Redovisningsprinciper Rättvisande bild Försiktighet 
Legalt system Domineras av ”common 

law”, principer. 
Domineras av ”code 
law”, detaljerade 
regler i lagstiftning 

Skattekoppling Skatteregler påverkar 
inte redovisningen direkt 

Stark koppling mellan 
skatt och redovisning 

Profession Stark och utvecklad Mindre utvecklad 
 

Tabell 3.2 Sammanfattande klassificering av nationella skillnader. 
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3.6 Contingency modell 
 
Resonemangen som förts i detta samt det inledande kapitlet (kapitel 1) kan tillsammans 
kan sammanfattas i en så kallad contingencymodell, figur 3.3: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna modell ska inte ses som en perfekt avbildning av verkligheten, utan som en 
visuell sammanfattning av de områden som tidigare berörts i referensramen och som 
sannolikt har betydelse för undersökningens problem och frågeställningar. Modellen 

Figur 3.3 Contingencymodell 
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kan också sägas representera de teoretiska ställningstaganden och den redovisade 
bakgrundsinformation som författarna har valt som utgångspunkter för vidare analys i 
arbetet.  
 
Bilden kan förklaras som att det som i grunden styr utvecklingen av 
redovisningsprinciper på både nationell och internationell nivå är den typ av 
redovisningsinformation som efterfrågas av företagens intressenter. De primära 
intressenterna som är beroende av företags externredovisning har identifierats som 
investerare, kreditgivare och staten och dess myndigheter. I länder där kapitalstrukturen 
domineras av spritt utomstående ägare och som har starka börser tenderar en rättvisande 
bild att dominera redovisningen. Dessa länder kan sägas tillhöra den anglosaxiska 
redovisningstraditionen. I länder där kapitalstrukturen i stället domineras av ett samlat 
ägande och starkt inflytande från staten brukar redovisningen präglas av försiktighet och 
dessa länder kan sägas tillhöra den så kallade kontinentala redovisningstraditionen. 
Utvecklandet av redovisningsstandarder är en politisk process där det lönar sig för 
intressenter att sluta sig samman i större intressegemenskaper. På detta vis uppstår 
redovisningens nationella institutioner där de starkaste intressena inom landet styr vilka 
redovisningsprinciper som kommer att gälla och hur nationens GAAP ser ut. 
 
De senaste decennierna har den så kallade globaliseringsprocessen gett upphov till en 
ökad reglering av den internationella säkerhetsmarknaden samt en stark efterfrågan av 
internationella redovisningsstandarder för att minska transaktionskostnader för aktörer 
på den internationella kapitalmarknaden (främst MNCs och investerare). Detta har 
också lett fram till att internationella institutioner som till exempel IOSCO och IASB 
har uppstått. IASB har som mål att tillhandahålla enhetliga, högkvalitativa 
redovisningsstandarder för global användning, och är det dominerande standardsättande 
institutionen för redovisning på en internationell nivå. IASBs standarder tas fram genom 
att försöka harmonisera olika nationella GAAP. De standarder som IASB har tagit fram 
kallas för IFRSs och är i huvudsak framtagna för den internationella kapitalmarknadens 
behov där investerare är viktiga intressenter av företagens redovisningsinformation och 
MNCs är viktiga tillhandahållare av finansiella rapporter. IASBs verksamhet kan sägas 
vara historiskt präglad av den så kallade anglosaxiska redovisningstraditionen, vilket 
innebär att redovisningen präglas av en önskan att ge en rättvisande bild av företagens 
värdering och prestationer, en stark redovisningsprofession, principer framför regler 
samt en frikoppling mellan beskattning och redovisning.  
 
Då IASB harmoniserar sina internationella standarder är det mycket viktigt för 
organisationen att ta hänsyn till sina intressenter, då det i huvudsak är dessa som 
finansierar organisationens verksamhet och har förmågan att genomdriva användningen 
av IFRS. Utöver internationella intressen som MNCs och internationella institutioner av 
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olika slag är nationella institutioner inom redovisningsområdet viktiga intressenter för 
IASBs verksamhet, då det är dessa institutioner som står bakom de olika nationernas 
GAAPs som ska harmoniseras inom ramen för IASBs verksamhet. I och med EUs 
förordning som innebär att alla europeiska noterade företag ska upprätta 
koncernredovisning enligt IFRS standarder har IASB fått sina standarder indirekt 
förankrade i lag. Intressenter från EUs medlemsländer är därför mycket viktiga att ta 
hänsyn till i IASBs harmoniseringsprocess. 
 
Undersökningsobjektet i den här uppsatsen är IASBs nyligen initierade projekt att 
utveckla internationella redovisningsstandarder för SMEs. Frågorna som infinner sig är 
varför detta projekt över huvudtaget initierats då det redan finns utvecklade 
internationella redovisningsstandarder i form av IFRSs, och det enligt IASBs 
målsättning bara ska finnas ett regelverk på lång sikt. Och om projektet genomförs, 
vilka skulle då målen med ett internationellt regelverk för SMEs vara? Och skulle 
harmoniseringshinder kunna uppstå inom ramen för SME-projektet till följd av att olika 
länder skiljer sig åt vad gäller kapitalstruktur, legal struktur, professionaliseringsgrad 
inom redovisning, skattekoppling samt dominans av olika redovisningsprinciper? 
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4 SME-projektets bakgrund och IASBs 
ståndpunkter 

 
 
I detta empiriska kapitel presenteras först bakomliggande orsaker till att SME-projektet 
initierats enligt IASB. Därefter ges en bild av utvecklingen av projektet inom IASB. 
Efter detta introduceras det diskussionsunderlag “Preliminary Views on Accounting 
Standards for Small and Medium-sized Entities” (IASFC, 2004a) som IASB gett ut. 
Slutligen redogörs för IASBs styrelses ståndpunkter kring SME-projektet så som det 
kommit till uttryck i diskussionsunderlaget och vid ett styrelsemöte i december 2004. 
 
 
4.1 Behovet av internationella redovisningsstandarder 

för SME:s 
 

”IAS will eventually affect businesses of every size and it is critical that 
companies consider the implications now and make the necessary 
preparations.” 

(David Illingsworth, ICAEWs23 ordförande, Illingsworth och Perry, 2003) 
 
För de länder som är medlemmar av EU gäller från och med den 1 januari 2005 att alla 
noterade företag måste upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002). I 
praktiken berörs ca 7000 europeiska företag av EUs beslut (Herdman, 2002). I Europa 
finns också ca 5 miljoner små och medelstora företag som inte omfattas av EUs beslut 
(Pacter, 2004a, s.118). Många SMEs kan dock komma att bli indirekt påverkade av 
förändringen. I ett koncernförhållande kan ett noterat moderbolag till exempel komma 
att kräva av dotterbolag att de redovisar enligt IFRSs. Ett annat problem är att det kan 
vara svårt för användarna av redovisningsinformation att jämföra rapporterade resultat 
mellan noterade och onoterade företag. (Illingsworth och Perry, 2003) Relativt få SMEs 
behöver idag följa fullständiga IFRS. De flesta av dessa företag följer istället de 
redovisningsstandarder som tagits fram av nationella normsättare och som är generellt 
accepterade i det land där företagen har sitt säte. (Pacter, 2004b)  
 
Paul Pacter, ansvarig för IASBs SME-projekt, påpekar att bara två eller tre små länder i 
Europa kommer att kräva att alla organisationer och företag inom landet ska redovisa 
enligt fullständiga IFRS efter den första januari 2005. Detta då fullständiga IFRSs först 
och främst har utvecklats för aktörerna på kapitalmarknaden (Pacter, 2004 b, s. 75). De 

                                                 
23 ICAEW = The Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
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flesta länder har redan redovisningsregler för SMEs inkluderade i sina nationella 
GAAPs eller nationella lagar och regler. De flesta berörda länder i Europa arbetar också 
mot att anpassa sina nationella GAAP mot IFRS. Pacter varnar för att det finns en reell 
möjlighet att det enbart i Europa kan utvecklas ett tjugotal olika nationella adaptioner 
eller förenklingar av IFRSs som är tillämpliga för små och medelstora företag. (Pacter, 
2004b) 
 
IFRS är ett mycket stort och omfattande regelverk att tillämpa för många SMEs (Pacter, 
2004b). Pacter menar att om IASB inte tillhandahåller ett hanterbart regelverk för 
SMEs, så kommer de enskilda nationella standardsättarna att göra detta själva. Pacter 
menar vidare att det vore orealistiskt att förvänta sig av något land att de skulle tvinga 
små företag att följa ett så komplext regelverk som fullständiga IFRS utgör. (Cheney, 
2003 refererar  Paul Pacter, s. 14).  
 

“Simply put, in Europe it makes more sense to have one “IAS light”24 
developed by the IASB rather than 28 “IAS lights”. The same is true 
globally” 

(Paul Pacter, ansvarig för IASBs SME-projekt, 2004b, s. 75) 
 
 
Pacter (2004b) pekar också på att om varje land utvecklar sina egna förenklade regler 
för SMEs kan det förväntas bli en mycket stor variation i dessa reglers utformning.  
 
När Sir David Tweedie, som är IASBs styrelseordförande, introducerade IASBs 
diskussionsunderlag (IASFC 2004a) förklarade han följande: 
 

”In most countries, many or even all entities have a legal obligation to 
prepare financial statements that conform to a required set of accounting 
principles that are generally accepted in that country. Those statutory 
financial statements are normally filed with a government agency and are 
available to creditors, suppliers, employees, government and others. The 
great majority of those entities are small or medium-sized entities—no 
matter how you define ‘small’ or ‘medium-sized’. Few countries require 
those entities to prepare financial statements that comply with the full 
requirements of the IASB’s standards developed primarily for use in 
international capital markets. Consequently the IASB is looking for ways to 
simplify its standards for use by SMEs. At the same time, it will take care to 
adhere to the basic concepts that underlie those standards.” 

 
(Sir David Tweedie, IASB styrelseordförande. IASB g) 

 

                                                 
24 IAS Light  är en informell synonym till internationella redovisningsstandarder för små och medelstora 
företag som bygger på IAS/IFRS regelverk. 
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IASB vill följaktligen hitta lösningar för att förenkla fullständiga IFRS för användning 
av SMEs, samtidigt som dessa förenklade regler bör följa de grundläggande koncept 
som IFRS bygger på. (IASB g) 
 

4.2 SME-projektets utveckling 
 
Första gången behovet av redovisningsstandarder för SMEs uttrycktes formellt inom 
organisationen IASB var i december 2000. Detta i en rapport skriven av det då nyss 
avgångna IASC till det nybildade IASB. 
 

“A demand exists for a special version of International Accounting 
Standards for small enterprises” 

 
(IASB, Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized 
Entities, 2004, s. 11) 
 
I årsberättelsen från år 2002 uttalade även huvudmännen i IASCF sitt stöd för att 
utveckla redovisningsstandarder för små och medelstora företag. På IASBs styrelsemöte 
i juli 2003 diskuterades redovisningsstandarder för SMEs och vissa grundläggande 
principer angående sådana standarder. Under hösten samma år utförde IASB en 
kartläggning av intresset hos medlemmarna för utvecklandet av separata 
redovisningsstandarder för SMEs (Pacter, 2004a). De 3025 respondenter som svarade 
representerade ett stort tvärsnitt av den globala ekonomin, och av dessa ansåg 29 
respondenter att IASB bör utveckla internationella redovisningsstandarder för SMEs 
(Pacter, 2004a, s.119).26 24 respondenter av de 30 uppgav att förenklingar kring olika 
värderingsfrågor och när en transaktion ska tas upp på balans- eller resultaträkningen27 
också behövs. (IASB g) 
 

“And nearly all indicated that their own national accounting requirements, 
in one way or another, already provided exemptions or simplifications for 
SMEs. The IASB has developed a list of some 25 disclosure and 
presentation simplifications and another 25 recognition and measurement 
simplifications already in place at the national level for SMEs in those 30 
countries.” 

(IASB Press Releases, IASB g) 
 

                                                 
25 Respondenter från bland annat Australien, Kanada, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, 
Ungern, Indonesien, Iran, Italien, Japan, Korea, Malaysia, Moldavien, Nederländerna, Nya Zeeland, 
Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Sverige, 
Thailand, UK, US och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). (Pacter, 2004a) 
26 Frågan som här avses var ”Should the IASB provide disclosure and presentation differences for 
SMEs?” (Pacter, 2004a, s.119). 
27 Översatt från engelska begreppen ”measurement and recognition simplifications” (se IASB g) 
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I december 2003 beslutade slutligen IASBs styrelse att IASB ska utveckla separata 
standarder som är lämpliga att använda för onoterade bolag som ett alternativ till IFRS 
Under processens gång har ett rådgivande organ upprättats vars uppgift är att ge 
kommentarer och sin syn på speciella frågeställningar som styrelsen presenterar för 
dem. En informell rådgivande grupp har också bildats för att lämna stöd i frågor som rör 
användarnas informationsbehov som är en mycket central fråga i SME-projektet. Efter 
omfattande diskussioner och efter att antaganden testats genom applikation på 
existerande IFRSs utformade styrelsen ett diskussionsunderlag för att undersöka 
intresset bland intressenter. I april 2004 röstade styrelsen (12 personer för och 1 person 
emot) för att detta skulle godkännas för publikation. Diskussionsunderlaget gavs ut den 
24:e juni samma år och kommentarer skulle vara IASB tillhanda innan den 24:e 
september. Förutom de respondenter IASBs vanligen vänder sig till har ytterligare 40 
organisationer identifierats (främst inom Europa) vars medlemmar är direkt involverade 
i att framställa finansiella rapporter för SMEs, för att även erhålla deras åsikter. (IAS 
Plus a) 
 
Vid IASBs styrelsemöte i oktober 2004 hade organisationen mottagit mer än 100 
kommentarer till det publicerade diskussionsunderlaget. Här diskuterades också 
”användarnas behov” så som det formuleras i målsättningarna för projektet egentligen 
innebär för SMEs. Det noterades att inga av respondenterna på något upplysande sätt 
hade tillhandahållit någon beskrivning av vad de menade då de refererade till 
”användarnas behov”. Ett antal styrelsemedlemmar uttryckte att det behövs en mer 
omfattande studie kring detta ämne, antingen i form av en Exposure Draft eller i form 
av en inbjudan att kommentera specifika ämnen. IASBs styrelseledamot har utsett en 
underkommitté som ska assistera styrelsen för att fullfölja SME-projektet, då det är ett 
viktigt och brådskande projekt. Styrelseledamot Tom Jones, som har utsetts till 
ordförande för SME underkommitté, noterade att det är viktigt att IASB slutför 
projektet inom en rimlig tidsram, så att inte ett antal länder själva börjar utveckla sina 
egna anpassade standarder för SMEs. Jones noterade också att det finns ett vitt antal 
användare av SMEs finansiella redovisningsrapporter, inkluderat men inte avgränsat till 
investerare, kreditgivare, banker och staten. (IAS Plus a) 
 
Vid IASBs styrelsemöte i december 2004 framlades en kortfattad analys av alla de 
kommentarer som kommit in till IASB, och underkommittén gav rekommendationer 
kring hur IASB bör gå vidare med projektet. För en redogörelse av vad som 
avhandlades vid detta styrelsemöte, se bilaga 2. Styrelsens beslut och 
rekommendationer kring de åtta övergripande frågorna i diskussionsunderlaget redogörs 
för i följande avsnitt (se även bilaga 1, bilaga 2 och IAS Plus a). 
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4.3 IASBs ståndpunkter 
 

4.3.1 Diskussionsunderlaget från IASB 
 
Diskussionsunderlaget från IASB går under namnet “Preliminary Views on Accounting 
Standards for Small and Medium-sized Entities”. IASB har fått in 116 kommentarer 
från olika organisationer och personer. Diskussionsunderlaget med tillhörande 
kommentarer går att finna på IASBs hemsida som nedladdningsbara PDF-dokument. 
(IASB c) 
 
Diskussionsunderlaget innehåller IASBs preliminära ståndpunkter avseende en rad olika 
ämnen som relaterar till SME-projektets grundläggande utformning och är uppbyggt 
kring åtta övergripande frågeställningar. Nedan följer de två första övergripande 
frågornas lydelse med en beskrivning av IASBs preliminära ståndpunkter i respektive 
fråga. Dessutom sammanfattas IASBs ståndpunkter kring de sex sista övergripande 
frågorna från diskussionsunderlaget under en särskild rubrik (se även bilaga 1 och 2). 

 
4.3.2  IASBs preliminära ståndpunkter kring fråga 1 samt beslut i 

frågan 
 
Den första fråga som IASB ställer i diskussionsunderlaget är ”Borde IASB utveckla 
speciella redovisningsstandarder för SMEs?” 
 
IASBs styrelse28 har övervägt följande alternativ angående fråga 1: 
 

a. IASB ska inte utveckla speciella redovisningsstandarder för SMEs eftersom 
fullständiga IFRS passar alla typer av företag. 

 
b. IASB ska utveckla speciella redovisningsstandarder för SMEs. 

 
(Fritt översatt från IASCF, 2004a, ss.4-9) 

 
IASBs styrelse uttryckte i diskussionsunderlaget uppfattningen att fullständiga IFRS 
passar alla typer av enheter eftersom syftet med finansiella rapporter i grunden är lika 
för alla. De konstaterade också att syftet med finansiella rapporter såsom det beskrivs i 
IASBs ramverk är adekvat för både SMEs och de enheter som är skyldiga att använda 
fullständiga IFRS. Samtidigt har styrelsen noterat att användare av SMEs finansiella 
rapporter efterfrågar annan information än vad användare av finansiella rapporter för 
noterade bolag gör, samt att fullständiga IFRS kan medföra stora kostnader för SMEs, 
                                                 
28 I diskussionsunderlaget används uttrycket ”The Board” för IASBs styrelse. 
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Därför anser IASB att organisationen ska utveckla speciella redovisningsstandarder för 
SMEs. (IASCF, 2004a) 
 
Vid styrelsemötet i december 2004 beslutades att styrelsen kommer att fortsätta att vara 
starkt engagerade i utvecklandet av internationella standarder för SMEs. För en närmare 
formulering av detta beslut, se bilaga 2.  (IAS Plus a) 
 

4.3.3  IASBs ståndpunkter kring fråga 2   
 
Den andra fråga som IASB ställer i diskussionsunderlaget är ”Vilka borde målen för ett 
regelverk av redovisningsstandarder för SMEs vara?” 
 
 IASBs styrelse är av den uppfattningen IASB standarder för SMEs ska: 
 

 erbjuda hög kvalitativa, begripliga, verkställbara och globalt användbara 
standarder som passar SME.  
 
 fokusera på att möta behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter 

 
 baseras på samma ramverk som fullständiga IFRS 

 
 reducera rapporteringsbördan för SMEs som önskar använda sig av globalt 

accepterade standarder  
 
 underlätta övergång till fullständiga IFRS för de SMEs som blir ”publikt 

ansvarsskyldiga” eller av annan orsak vill byta till fullständiga IFRS.  
(Fritt översatt från IASCF, 2004a, s. 5) 

 
Styrelsen ansåg i diskussionsunderlaget att IASBs standarder för SMEs ska fokusera på 
att möta behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter samt att reducera 
rapporteringsbördan för dessa enheter. Dessa standarder ska bygga på samma koncept 
som IFRS och på så vis underlätta övergång till fullständiga IFRS. Styrelsen påpekar 
också att standarder för SMEs inte har som särskilt mål att ge företagsledningen 
information för planering, beslut och kontroll och inte heller är dessa standarder 
åsyftade att möta skattemyndigheters behov.  (IASCF, 2004a). 
 
Vid styrelsemötet i december 2004 beslutade styrelsen att SMEs standarder ska bygga 
på och stämma överens med IFRS ramverk. För en närmare formulering av detta beslut, 
se bilaga 2. (IAS Plus a) 
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4.3.4  IASBs övriga ståndpunkter 
 
Vid styrelsemötet i december 2004 gav den rådgivande underkommitté som utsetts av 
IASBs styrelse rekommendationer för projektets fortskridande baserade på en 
utvärdering av diskussionsunderlaget. De beslut som därvid togs finns åskådliggjorda i 
bilaga 2 (se även IAS Plus a). 
 
IASBs styrelse framförde i diskussionsunderlaget den preliminära åsikten att enheter 
med publik ansvarsskyldighet alltid ska använda fullständiga IFRS medan övriga 
enheter ska få använda IASB standarder för SMEs. Om IASBs standarder för SMEs inte 
särskilt kommer att behandla en bestämd redovisningsfråga, är styrelsens preliminära 
ståndpunkt att svar ska sökas i fullständiga IFRS. Styrelsen anser vidare att en enhet 
som följer IASBs standarder för SMEs inte ska vara förbjuden att använda en IFRS 
standard men att detta bara ska vara tillåtet om hela den aktuella standarden används. 
(IASCF, 2004a) 
 
Grunden för utvecklandet av SME standarder ska vara IASBs ramverk och de koncept, 
principer och relaterade föreskrivna riktlinjer som därigenom gäller för IFRS 
standarder. Alla modifikationer som görs ska möta behoven hos användare av SMEs 
finansiella rapporter samt reducera rapporteringsbördan för de SMEs som önskar 
använda globala redovisningsstandarder. Hänsyn ska tas till kostnader och andra bördor 
i form av särskilda krav som skulle kunna läggas på SMEs om de tvingades redovisa 
enligt fullständiga IFRS. (IASCF, 2004a) 
 
Styrelsens preliminära ståndpunkt var i diskussionsunderlaget att IASB standarder ska 
publiceras i en separat utgåva skild från övriga IFRS. De ansåg också att de skulle 
organiseras utifrån IAS/IFRS nummerserie, exempelvis SME-IFRS 1 och så vidare, och 
inte efter ämne, eftersom det då blir enklare att hitta relaterad IFRS om ytterligare 
vägledning behövs. (IASCF, 2004a) Denna preliminära ståndpunkt ändrades dock efter 
styrelsemötet i december 2004, där beslutet togs att SMEs ska organiseras efter ämne 
snarare än efter standard. (IAS Plus a)  
 
Ytterligare två viktiga beslut som togs vid styrelsemötet i december 2004 var att det ska 
finnas två benämningar inom ramen för IFRS regelverk - IFRS och IFRS för SMEs. Det 
noterades också att benämningen ”små och medelstora företag”29 är missledande och 
inte på ett riktigt sätt avspeglar mot vilka enheter styrelsen riktar sig. Alternativa namn 
ska därför ska övervägas. (IAS Plus a) 
 
 

                                                 
29 ”Små och medelstora företag” = från eng. ”small and medium-sized entities” 
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5 Sammanställning av kommentarer 
 

I detta kapitel presenteras och sammanställs empiri. Först ges en introduktion kring de 
undersökta kommentarerna från urvalsländerna Tyskland och Storbritannien. Sedan 
sammanställs kommentarerna utifrån i diskussionsunderlaget (IASFC, 2004a) från 
respektive land innan en jämförelse mellan de sammanställda svaren sker.  
 
 

5.1  Kommentarer från respondenterna 
 

5.1.1 Introduktion till kommentarer från respondenterna 
 
Som tidigare framgått är undersökningen avgränsad till att omfatta enbart Storbritannien 
och Tyskland samt till de två första övergripande frågorna i diskussionsunderlaget med 
respektive underfrågor (se 1.4). Av de 116 kommentarer till diskussionsunderlaget 
(IASB c) som inkommit till IASB kan sammanlagt 30 organisationer och privatpersoner 
hänföras till respondenter från Tyskland och Storbritannien. Av dessa 30 kan 11 
respondenter hänföras till Tyskland och 19 till Storbritannien. En respondent, CL 60 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht) från Tyskland har uteslutits från 
undersökningen. Detta då CL 60 inte svarat på ställda frågor och de kommentarer som 
finns är så kortfattade att de inte kan beaktas i undersökningen. Det samma gäller för en 
respondent från Storbritannien, CL 23 (Carmel Fitzgerald), som därmed inte heller 
beaktas i sammanställningen. 
 
Vissa av respondenterna har i sina svar direkt hänvisat till varje fråga medan andra har 
uttryckt åsikter i löpande text. I det senare fallet har ståndpunkter fått urskiljas ur den 
löpande texten. Det finns också fall där svar på vissa frågor går att urskilja i 
kommentarer till andra frågor. Alla respondenter har inte heller uttryckt åsikter på alla 
frågor och därmed varierar svarsfrekvenserna från fråga till fråga. Svarsfrekvenserna 
från de olika respondenterna framgår löpande i anslutning till de sammanställningar 
som görs i detta kapitel. För uppgift över vilka respondenter som inte svarat på 
respektive fråga hänvisas till bilaga 3. För en lista över alla respondenter i form av CLs 
och bakomliggande organisationer och personer som refereras till i detta kapitel se 
källförteckningen under SME-CLs. 
 

5.1.2 Presentation av respondenter  
 
Bland de tyska respondenterna som beaktas i undersökningen finns fyra organisationer 
som antingen i organisationsnamnet eller i den beskrivning som organisationerna ger av 
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sig själva använder benämningen ”steuerberater” eller ”wirtschaftprüfer”. Dessa 
benämningar är de tyska orden för skatterådgivning respektive revision (CL 44, CL 53, 
CL 56 och CL 75). CL 108 utgörs av en tysk sammanslutning för controllers och 
redovisningsekonomer. I övrigt kan fyra respondenter ses som representanter för 
industrin (CL 29, CL 34, CL 62, och CL 68) och en respondent representerar 
kooperativa föreningar i Tyskland (CL 80).  
 
Hela tretton stycken respondenter från Storbritannien utgörs av organisationer av så 
kallade ”chartered accountants”. Detta är sammanslutningar av revisorer eller andra 
professionella som på något sätt sysslar med rådgivning i redovisnings- och/eller 
skattefrågor. Två av respondenterna som kommenterat IASB diskussionsunderlag är 
verksamma vid universitet i Storbritannien (CL 5 och CL 8). Accounting Standards 
Board (CL 103) beaktas särskilt vid sammanställningen, då denna organisation har en 
standardsättande roll med erkännande i lag (Companies Act 1985) (ASB, 2005). Bland 
respondenterna finns även en sammanslutning för oberoende icke-vinstdrivande 
bostadsföreningar (CL 24) samt en individuell kommentar (CL 109).  
 

5.2 Borde IASB utveckla speciella 
redovisningsstandarder för SMEs? 

 
5.2.1 Frågeställningar 

 
Den första övergripande fråga som IASB ställer i diskussionsunderlaget är”Borde IASB 
utveckla speciella redovisningsstandarder för SMEs?” (IASCF, 2004a, s. 4). IASB 
önskar vidare kommentarer på följande specifika frågor: 
 
1a) Håller ni med om att fullständiga IFRS är användbara för alla företag? Om inte, 
varför? 
 
1b) Håller ni med om att IASB ska utveckla speciella redovisningsstandarder för SMEs? 
Om inte, varför?  
 
1c) Håller ni med om att standarder för SMEs inte ska få användas av noterade enheter, 
även om nationell reglering tillåter detta? Om inte, varför? 

 
(IASFC 2004a, Preliminary views on accounting standards for small and 

medium-sized entities s. 4) 
 
I den preliminära sammanställning av svaren som presenterats av arbetsgruppen för 
SMEs vid IASBs styrelsemöte i december 2004 noteras att en överväldigande majoritet 
av respondenterna ansåg att fullständiga IFRS inte är lämpliga att tillämpa för alla 
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enheter. Likaså tyckte en majoritet av alla respondenter att separata standarder borde 
utvecklas för SMEs. En minoritet uttryckte åsikten att det räcker med att peka på vilka 
standarder i fullständiga IFRS som inte behöver tillämpas av SMEs. Många 
respondenter ansåg att det är upp till de lokala reglerarna om fullständiga IFRS ska 
tillämpas av alla noterade företag eller inte. (IAS Plus a) 
 

5.2.2 Sammanställning av kommentarer från Tyskland 
 

“We believe that the full application of IFRSs/IASs is basically unsuitable 
for SMEs – even on the basis of voluntary application. Fulfilling the 
extensive disclosure requirements places a high burden on SMEs that 
cannot necessarily be justified by the information needs of the users in light 
of the cost-benefit ratio” 

                                      (Bundesverband der Deutschen Industrie, CL 62, s. 1) 
 

Majoriteten av respondenterna i Tysklands är överens om att fullständiga IFRSs inte är 
användbara för alla typer av enheter. Det främsta skälet till detta ställningstagande tycks 
vara att respondenterna menar att de kostnader som uppstår vid tillämpning av IFRS 
många gånger överstiger de fördelar som kommer enheter tillhanda. Att SMEs 
intressenters informationsbehov bedöms skilja sig från informationsbehoven hos 
noterade enheters intressenter uppfattas också som ett stort hinder för att använda IFRS 
i andra typer av enheter. IFRS anses vara utvecklade för att användas av noterade 
enheter och reflekterar som sådana investerares behov. En respondent (CL 56) anser att 
det ursprungliga syftet med IFRS har varit att möjliggöra internationella jämförelser av 
noterade enheters finansiella rapporter. Då SMEs ofta har en helt annan kapitalstruktur 
än noterade företag och där internationella jämförelser inte är nödvändiga, så blir 
tillämpning av fullständiga IFRS mindre lämpliga för SMEs. De påpekar också att så 
länge den tyska kopplingen mellan redovisning och beskattning finns kvar så är 
användandet av IFRS i alla enheter inte tillämpbart. Respondent CL 34 påpekar här 
särskilt att IFRS inte lämpar sig att använda i alla tyska enheter då Handelsgesetzbuch 
(HGB)30 fokuserar på kreditskydd vilket i grunden avviker från IFRS. 
 
Trots det stora motståndet mot IASBs ståndpunkt att IFRS är användbara i alla enheter, 
är den övervägande majoriteten av respondenterna positiva till att IASB ska utveckla 
redovisningsstandarder för SMEs. Ett flertal respondenter påpekar dock att 
tillämpningen av sådana standarder måste baseras på frivillighet. CL 62 menar att detta 
är nödvändigt på grund av den tyska kopplingen mellan redovisning och beskattning. 
Respondent CL 56 samtycker dock inte till att IASB ska utveckla 
redovisningsstandarder för SMEs. De hävdar att användandet av sådana standarder i 

                                                 
30 HGB (Handelsgesetzbuch) är den rättskälla i Tyskland där den nationella redovisningslagstiftningen 
återfinns (Nobes och Parker 2004, s. 229). 
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Tyskland kommer att åsidosätta principen om kreditgivarskydd som finns i HGB. 
Finansiella rapporter baserade på standarder för SMEs skulle inte vara användbara som 
grund för beskattning och alltför många ändringar i HGB och skattelagstiftning skulle 
därför krävas. Respondent CL 34 framför också åsikten att det inte finns något behov av 
IASB standarder för SMEs i Tyskland för onoterade enheter och enheter utan 
koncernförhållanden då HGB innehåller redovisningsregler för dessa enheter. 
 
I övrigt märks en rad spridda synpunkter kring IASBs preliminära ståndpunkter. 
Omfattningen av IASBs standarder anses kunna diskuteras (CL 75). Det anses också 
vara essentiellt att dessa standarder möter användarnas behov (CL 62 och CL 53) och att 
de inte ändras konstant då detta skulle ställa mycket höga krav på SMEs (CL 62). 
Respondent CL 68 påpekar att taxerbar inkomst även i fortsättningen ska bestämmas av 
nationell reglering och att IASB standarder för SMEs därför inte får vara mer 
detaljerade än HGB.  
 
De flesta delar IASBs åsikt att noterade bolag ska använda IFRS och inte IASB 
standarder för SMEs. De som är av annan åsikt hävdar med kraft att det är upp till 
enskilda nationer att bestämma vad som ska gälla i deras jurisdiktion (CL 80, CL 29, 
CL 68). 
 

 TYSKLAND 
 Håller med Håller inte med 
Fråga 1 A 1 (10) 9 (10) 
Fråga 1 B 8 (10) 2 (10) 
Fråga 1 C 5 (8) 3 (8) 

 
Tabell 5.1.  Svarsfrekvens fråga 1, Tyskland  (Uppgiften inom parentes i 
tabellen anger hur många respondenter som uttryckt åsikt i frågan). 

 
5.2.3 Sammanställning av kommentarer från Storbritannien 

 
Bland Storbritanniens respondenter håller cirka hälften av respondenterna med IASB 
om att IFRS i grund och botten är tillämpliga av alla enheter. Detta är dock ett medhåll 
med reservationer. Till exempel framgår åsikter som att användandet av fullständiga 
IFRS i andra enheter än noterade bör vara frivilligt, att kostnaderna överväger 
fördelarna i många fall, att dessa kostnader kan vara svåra att rättfärdiga, att 
standarderna kan vara för komplexa att tillämpa samt att användarnas behov av 
redovisningsinformation från SMEs skiljer sig från behoven av redovisningsinformation 
från noterade enheter. 
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“We agree that IFRSs in principle are suitable for all entities. Although, the 
objectives of general-purpose financial statements are fundamentally the 
same for all entities, the user needs can be very different for SMEs” 

(Chartered Institute of Management Accountants, CL 64, s. 3) 
 
Endast tre respondenter samtycker utan reservation. Respondent CL 1 hävdar 
exempelvis att alla användare av finansiella rapporter har rätt att förvänta sig att dessa är 
utformade enligt identiska kvantitativa och kvalitativa standarder och att det 
överhuvudtaget inte finns någon orsak till att behandla samma situation olika på grund 
av enheters storlek. De som inte anser att IFRS passar alla enheter anger som skäl att 
dessa standarder i många fall är irrelevanta och för komplicerade för SMEs att tillämpa. 
De anser vidare att då IFRS är utvecklade för noterade enheter så är de inte användbara 
för andra enheter då användare av SMEs finansiella rapporter har annorlunda 
informationsbehov än användare av noterade bolags finansiella rapporter. Två av 
respondenterna som inte delar IASBs grundläggande inställning om att IFRS är 
tillämpbar för alla enheter påpekar att även om standarderna inte passar SMEs, så borde 
det vara tillåtet för alla enheter att på frivillig basis använda IFRS om de så önskar (CL 
46 och CL 87). 
 
Vad gäller IASBs intention att utveckla redovisningsstandarder för SMEs så uttrycker 
en majoritet av respondenterna sitt stöd för detta projekt. Många respondenter har dock 
en rad synpunkter kring denna fråga. Ett flertal (sex stycken) menar att det verkligen 
finns ett behov av särskilda standarder för SMEs. Respondent CL 46 (ACCA31) 
uttrycker att SMEs står för den största andelen ekonomisk aktivitet i många länder och 
dessutom också utgör den största gruppen av rapporterande enheter. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till SMEs särskilda behov. ACCA (CL 46) anser vidare att globala 
standarder för SMEs skulle kunna underlätta utvecklingen av redovisningsstandarder i 
länder där resurserna är otillräckliga för att ta fram nationella standarder. Globala 
standarder skulle också kunna stödja konvergens eller harmonisering mot IFRS inom 
länder där fullständiga IFRS krävs för noterade bolag och bolag som bedriver aktiviteter 
över nationsgränser32. Vidare uttrycker en respondent (CL 103) att erfarenheter från 
Storbritannien visar att det fungerar att ha speciella standarder för SMEs i praktiken. 
Flera respondenter tycker att projektet borde ha en hög prioritet (CL 58, CL 109 och CL 
92). En av de två respondenter som inte anser att IASB ska utveckla 
redovisningsstandarder för SMEs är CL 1 (Winningtons, Chartered Accountants) som 
definitivt inte tycker att projektet ska genomföras eftersom de bedömer att fullständiga 
IFRS absolut ska användas av alla enheter. Den andra respondenten som motsätter sig 
projektet (CL 3) anser att ”IASB har förlorat siktet av det faktum att majoriteten av 

                                                 
31 ACCA = The Association of Chartered Certified Accountants 
32 Över nationsgränser = från eng. ”Cross-border”. 
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SMEs alltid kommer vara SMEs och finansiera sin verksamhet med kapital från ägarna 
och lokala banker och inte ha internationella affärer”.  
 
De flesta respondenter delar IASBs ståndpunkt att IASB standarder för SMEs inte ska 
användas av noterade enheter och anger i princip samma anledningar som IASB. De 
som inte samtycker uppger som främsta skäl att IASB inte har auktoritet att bestämma 
vilka enheter som ska använda deras standarder utan att det är upp till varje land att 
bestämma i sådana frågor.  
 

 STORBRITANNIEN 
 Håller med Håller inte med 
Fråga 1 A 9 (18) 9 (18) 
Fråga 1 B 16 (18) 2 (18) 
Fråga 1 C 11 (16) 5(16) 

 
Tabell 5.2. Svarsfrekvens fråga 1, Storbritannien.  (Uppgiften inom parentes 
i tabellen anger hur många respondenter som uttryckt åsikt i frågan) 

 
5.2.4 Jämförelse mellan Tysklands och Storbritanniens kommentarer 

 
Respondenterna från Tyskland är mer skeptiska till IASBs åsikt att IFRS i princip är 
användbara för alla enheter än respondenterna från Storbritannien, som dock lägger in 
reservationer av olika slag i denna fråga. De respondenter från Storbritannien som inte 
anser att IFRS standarder är lämpliga att använda för alla typer av enheter påpekar i de 
flesta fall att det bör vara tillåtet att på frivillig basis välja att tillämpa IFRS för alla 
typer av enheter, även om detta inte kan anses lämpligt för SMEs. 
 
SME projektet bör genomföras. Detta är de flesta respondenters åsikter från både 
Tysklands och Storbritanniens sida. Tysklands respondenter uttrycker dock ett antal 
reservationer i frågan, exempelvis att tillämpningen av SMEs måste baseras på 
frivillighet, att standarderna måste tillgodose användarnas behov et cetera.  
 
Då det kommer till IASBs fråga som gäller om standarder för SMEs ska få användas av 
noterade enheter eller inte så märks inga större skillnader mellan svaren från Tyskland 
och Storbritannien. Respondenterna från Tyskland uttrycker dock med större kraft att 
det är upp till varje land att avgöra om en sådan tillämpning ska tillåtas. 
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5.2 Vilka borde målen med ett regelverk för SMEs 
vara? 

 
Den andra övergripande frågan som IASB ställer i diskussionsunderlaget är som 
framgår av rubriken ”Vilka borde målen med ett regelverk för SMEs vara?”. (IASCF, 
2004a, s. 5). IASB önskar vidare kommentarer kring följande specificerade fråga: 
 
2. Är dessa mål adekvata, om inte, hur ska de modifieras? 
 

(IASFC, 2004a, Preliminary views on accounting standards for small and 
medium-sized entities, s. 5) 

 
Målen som avses i den specificerade frågeställningen ovan syftar på de preliminära 
ståndpunkter kring SME-projektets mål som IASB intagit och som redovisats under 
rubrik 4.3.3. Av den preliminära sammanställning av svaren som presenterades av 
underkommittén som hanterar SME-frågan vid IASBs styrelsemöte i december 2004 
framgick att nära hälften av alla respondenter samtyckte till de uppsatta mål som IASB 
gett uttryck för i diskussionspappret. Majoriteten av reservationerna gällde riktlinjen om 
att SME standarder borde bygga på samma konceptuella ramverk som IFRS. Många 
respondenter uttryckte också att då det kommer till beslut kring när fullständiga IFRS 
ska tillämpas av alla noterade enheter så ska sådana beslut tas på nationell nivå. (IAS 
Plus a) Se även bilaga 2. 
 

5.2.2 Sammanställning av kommentarer från Tyskland 
 
De flesta respondenter från Tyskland som gett sina kommentarer i frågan om IASBs 
förslag över tänkta mål ger anmärkningar i någon form. Bara en respondent håller med 
IASB i deras förslag utan anmärkning. Drygt hälften av dem som svarat poängterar i 
sina svar att målen med IASB standarder för SMEs i första hand ska vara att för dessa 
enheter reducera rapporteringsbördan eller tillgodose användarnas behov.  
 

“Please make it as simple as possible. If not, the IFRS will not reach a 
broad acceptance which is necessary for success” 

 
(Susat & Partner OHG, Wirtschaftprüfungsgesellschaft, CL 44, s. 2) 

 
Då det kommer till att minska rapporteringsbördan är det väsentligaste enligt respondent 
CL 80 att SMEs rapporter kvalificerar för skatteberäknings- och vinstutdelningssyften. 
Annars tror de inte att IASB standarder för SMEs kommer att accepteras i Tyskland. 
Detta då det enligt respondenten enbart skulle vara ett fåtal enheter som skulle vara 
villiga att upprätta olika finansiella rapporter (en rapport som följer IASBs standarder 
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för SMEs och ytterligare en rapport som följer lokala krav angående skatterapportering 
och vinstutdelning). Vidare framförs åsikter som att mängden noter måste reduceras 
väsentligt (CL 68) och att det är önskvärt att extern expertis inte ska behövas för att 
upprätta finansiella rapporter enligt IASB standarder för SMEs (CL 75 och CL 44). Det 
önskas även att IASB standarder för SMEs ska vara en stabil plattform som är 
konsistent under en långtidsperiod och att standarder inte får ändras för ofta (CL 62 och 
CL 75). 
 
Hälften av Tysklands respondenter poängterar att målen kommer att vara svåra att 
förena med ramverket som det ser ut idag. Respondent CL 75 anser att målet att hålla 
hög kvalitet kan vara svårt att förena med ”förståelighet” vid komplexa frågeställningar, 
och att ”förståelighet” i sådana fall ska vara överordnat. Respondenten (CL 75) anser 
också att ”verkställbarhet” ska tas bort från IASBs första preliminära målsättning. 
Denna respondent anser också att den sista av IASBs preliminära målsättningar inte är 
relevant eftersom det är få SMEs som kommer att vilja övergå till att använda IFRS. 
Detta mål kan därför förhindra att IASBs standarder för SMEs blir enklare än IFRSs. En 
respondent (CL 62) påpekar att hänsyn måste tas till ledningens informationsbehov för 
att möjliggöra konvergens mellan intern och extern redovisning. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5.3. Svarsfrekvens fråga 2, Tyskland. (Uppgiften inom parentes i tabellen 
anger hur många respondenter som uttryckt åsikt i frågan) 
 

5.2.3 Sammanställning av kommentarer från Storbritannien 
 
Majoriteten av respondenterna från Storbritannien som kommenterat den andra 
övergripande frågeställningen i IASBs diskussionsunderlag har på något sätt framfört 
invändningar mot IASBs föreslagna målsättningar. De åsikter som uttryckts är av skilda 
slag. 
 
Ett antal respondenter har kommenterat begreppet förståelighet som nämns i samband 
med IASBs första preliminära målsättning. Det påpekas att hur förtrogen man är med 
redovisning skiljer sig mellan användare av noterade företags och SMEs finansiella 
rapporter (CL 5, CL 67, CL 46). Angående begreppet ”verkställbarhet” påpekas att detta 
kan bli problematiskt att tillämpa, specifikt då många respondenter anser att det är upp 
till varje land att bestämma (CL 89, CL 5) och någon påpekar att verkställbarhet ska 
vara en underordnat mål (CL 46). En respondent (CL 87) menar att ”hög kvalitet” inte 

 TYSKLAND 
 Inga 

anmärkningar 
Anmärkningar 

Fråga 2 1 (8) 7 (8) 
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får dominera över målen att möta användarnas behov och att reducera SMEs 
rapporteringsbörda, då dessa mål kan sägas vara särskilt viktiga för SME-projektet. 
Cirka en tredjedel av respondenterna anser att IASBs nuvarande ramverk måste ändras 
eller tillämpas på annat sätt för att kunna användas som grund för utvecklandet av SME 
standarder då det anses vara för orienterat mot stora noterade bolag.  

 
“…  The Board (ASBs styrelse, författarnas anmärkning)… […]…, does not 
believe that objective (e) of allowing easy transition is necessary. Retaining 
this objective might restrict the simplification of SME standards to suit 
larger companies as these will tend to be the entities making the transition 
to public listing. For those companies seeking a prospective listing, the best 
approach is to move to full reporting standards in advance of listing”. 

 
(ASB, Accounting Standards Board, CL 103, ss. 3-4) 

 
Ungefär en tredjedel av respondenterna påpekar att målet att underlätta övergång till 
IFRS inte är något som ska ha hög prioritet eftersom få SMEs kommer vilja gå över till 
IFRS. Att försöka uppnå detta mål kan därför medföra att de övriga målen inte uppnås 
effektivt. 
 
Några respondenter påpekar att ledningens redovisningsbehov på ett eller annat sätt 
också borde tas i beaktande vid utformandet av IASBs standarder för SMEs (CL 8, CL 
109, CL 89, CL 92). The Chartered Institute of Taxation (CL 3) påpekar att det är 
”tråkigt” och en ”stor brist” att IASB standarder för SMEs inte kommer tillgodose 
skattesyften. 
 

 
 
 
 
 

 
Tabell 5.4. Svarsfrekvens fråga 2, Storbritannien. (Uppgiften inom parentes 
i tabellen anger hur många respondenter som uttryckt åsikt i frågan). 

 
5.2.4 Jämförelse mellan Tysklands och Storbritanniens kommentarer 

 
Bland de tyska svaren märks att många respondenter vill framhålla att målsättningarna 
att möta användarnas behov samt att reducera rapporteringsbördan bör vara särskilt 
viktiga mål vid framtagandet av internationella redovisningsstandarder för SMEs. I 
Storbritannien är det enbart en respondent som är av samma åsikt. 
 

 STORBRITANNIEN 
 Inga 

anmärkningar 
Anmärkningar 

Fråga 2 2 (18) 16 (18) 
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Gemensamt för Storbritanniens och Tyskland respondenter är att de anser att ramverket 
som det ser ut idag inte är lämpligt att använda för IASB standarder för SMEs. 
Respondenterna i Storbritannien framhåller också i större utsträckning än de i Tyskland 
att det inte är ett lämpligt mål med projektet att med SMEs försöka underlätta övergång 
till IFRS. Både i Tyskland och i Storbritannien ges åsikter som poängterar att 
ledningens informationsbehov också borde tas i beaktande vid utveckling av IASB 
standarder för SMEs. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel analyseras de två föregående empiriska kapitlen med hjälp av 
referensramen. Analysen struktureras utifrån de tre frågeställningar som ställts i 
uppsatsens problemdiskussion (se 1.2) och görs genom att ställa de gjorda 
observationerna mot referensramens kontext.  
 
 

6.1 Varför ska IASB utveckla speciella internationella 
redovisningsstandarder för SMEs? 

 
6.1.1 SMEs intressenter har speciella informationsbehov 

 
IASB har noterat att användare av SMEs finansiella rapporter efterfrågar annan 
information än vad användare av finansiella rapporter för noterade bolag gör. Detta är 
en av grundorsakerna till att IASB har beslutat sig för att utveckla speciella 
redovisningsstandarder för SMEs. 
 
IASBs framväxt och ökade betydelse kan ses som en konsekvens av ett ökat behov av 
internationella redovisningsstandarder, vilket i sin tur är intimt sammankopplat med  
globaliseringsprocessen av världens kapitalmarknader som präglat den ekonomiska 
utvecklingen de senaste decennierna. Till följd av denna globaliseringsprocess har det 
uppstått ett behov av gemensamma internationella redovisningsstandarder som är 
anpassade till kapitalmarknadens aktörer, det vill säga till i huvudsak investerare och 
MNCs. Detta då det i första hand är investerare som utgör den viktigaste 
intressentgruppen av de redovisningsrapporter som MNCs producerar. IFRS är med 
andra ord anpassade i första hand mot investerares behov av redovisningsinformation. 
 
Vid IASBs styrelsemöte i december 2004 noterades att en överväldigande majoritet av 
respondenterna ansåg att fullständiga IFRS inte är lämpliga att tillämpa för alla företag 
och organisationer. Huvuddelen av de företag som finns i till exempelvis Europa är inte 
stora noterade företag, utan onoterade SMEs. SMEs är i många länder den största 
gruppen av rapporterande enheter och står för den största andelen av ekonomisk 
aktivitet i de respektive länderna. Dessa företag tenderar att ha en annan typ av 
intressenter än noterade företag, vars intressenter i första hand är investerare eller 
aktieägare. I enlighet med intressentteorin vill företag anpassa sin 
redovisningsinformation till de behov av information som de största tillhandahållarna av 
resurser efterfrågar. SMEs är i allmänhet mer beroende av lånat kapital än stora 
noterade företag. En av SMEs viktigaste intressenter utgörs därför av kreditgivare. 
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SMEs tenderar vidare att agera inom ramen för ett visst lands jurisdiktion och följa 
nationella GAAP i större utsträckning än till exempelvis MNCs. Staten blir därför i 
många länder en viktig intressent av dessa företags redovisning, och då främst i 
beskattningssyfte.  
 
IFRS präglas av anglosaxisk redovisningstradition vilket innebär att reglerna präglas av 
kravet på rättvisande bild. De anglosaxiska länderna har ofta starka kapitalmarknader 
där investerare som intressegruppering dominerar redovisningsutvecklingen. SMEs, 
som ofta inte är noterade utan tenderar att finansiera sin verksamhet med hjälp av lånade 
pengar snarare än med investeringar har intressenter som efterfrågar en försiktigare 
värdering av företags värdering och prestationer. Även staten efterfrågar en mer 
försiktig redovisning än investerare. 
 
IASBs övergripande mål är att i allmänhetens intresse utveckla ett enda globalt 
regelverk för internationella redovisningsstandarder. Endast ett fåtal länder kräver att 
alla företag ska använda fullständiga IFRS. Om IASB vill uppnå global tillämpning av 
sina redovisningsstandarder måste de även försöka tillfredställa det behov av 
redovisningsinformation som främst SMEs intressenter efterfrågar. IASBs projekt att 
utveckla internationella redovisningsstandarder specifikt för SMEs kan därför tolkas 
som att organisationen försöker tillfredställa ett behov av anpassade 
redovisningsstandarder för SMEs. Detta behov speglar det faktum att de största 
intressenterna av SMEs redovisning är kreditgivare och stat snarare än investerare. I 
praktiken kan detta innebära att redovisningsstandarderna för SMEs kan komma tillåta 
mer försiktiga värderingsmetoder än vad som är fallet vid tillämpning av IFRS. 
 

6.1.2 IFRS är för omfattande och kostsamma för SMEs att tillämpa 
 
IASBs intressenter anser att fullständiga IFRS är ett alldeles för komplext och kostsamt 
regelverk för SMEs att tillämpa. De kostnader som uppstår i SMEs vid tillämpning av 
fullständiga IFRS bedöms som många gånger större än de ekonomiska fördelarna. 
Många av IASBs intressenter har gett uttryck för en önskan om förenklingar kring 
värderingsfrågor och när en transaktion ska tas upp på balans- eller resultaträkningen då 
redovisningsrapporter för SMEs upprättas.  
 
IASB anser dock att i princip ska fullständiga IFRS vara lämpliga att tillämpa för alla 
rapporterande enheter. Denna ståndpunkt kan förklaras av organisationens övergripande 
mål att tillhandahålla ett enda globalt regelverk för internationella 
redovisningsstandarder. Om speciella redovisningsstandarder för SMEs upprättas, kan 
detta tolkas som att organisationen frångår sin övergripande målsättning om ett enda 
enhetligt regelverk, och detta skulle i sin tur kunna skada organisationens trovärdighet. 
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IASB är trots sina målsättningar ytterst beroende av de resurser som organisationens 
intressenter tillhandahåller i form av donationer. Det är därför mycket viktigt för IASBs 
överlevnad att de anpassar sig efter de behov som organisationens intressenter ger 
uttryck för. IASB har därför beslutat sig för att hörsamma sina intressenters krav på 
förenklade redovisningsstandarder som är tillämpliga för SMEs, och medger att 
fullständiga IFRS så som de ser ut i dagsläget kan vara alltför komplexa och kostsamma 
att tillämpa för SMEs.  
 

6.1.3 Implementering av IFRS minskar jämförbarheten  
 
En överväldigande majoritet av de intressenter som besvarat IASBs diskussionsunderlag 
anser att IASB ska utveckla anpassade redovisningsstandarder för SMEs. För att 
förklara denna inställning studeras effekten av en ökad implementering av IFRS runt om 
i världen.  
 
EUs förordning att alla noterade företag inom unionen ska upprätta sin 
koncernredovisning i enlighet med IFRS kan ses som en viktig händelse som spelat stor 
roll för IASB som det dominerande standardsättande organet för internationella 
redovisningsstandarder. IFRS standarder blir allt mer accepterade över hela världen. 
Mer än 100 länder i sex kontinenter kommer att följa eller anpassa sina nationella 
GAAP till IFRS med början 2005.  
 
IFRSs är som tidigare påpekats först och främst framtagna för användning på den 
internationella kapitalmarknaden, och det är också i första hand noterade företag som 
tillämpar IFRS redovisningsregler, även om det i ett fåtal länder är obligatoriskt för alla 
enheter att redovisa enligt dessa standarder. Onoterade SMEs behöver inte ta samma 
hänsyn till dessa regler då de inte har ett lika stort behov av att anpassa sig till den allt 
mer globaliserade kapitalmarknadens behov av redovisningsinformation. SMEs i många 
länder fortsätter därför att använda de nationella GAAP som gäller där de har sin 
verksamhet. Men många SMEs är indirekt beroende av de stora noterade företagens 
verksamhet, exempelvis kan de ingå i en koncern där moderbolaget är noterat. Det är 
kostsamt att redovisa enligt flera olika redovisningssystem, och onoterade företag som 
är verksamma i flera olika länder kan också uppleva fördelar med att redovisa enligt 
internationella redovisningsstandarder.  
 
Att det i många länder kan förekomma att vissa (främst noterade) företag redovisar 
enligt IFRS, och att andra (främst onoterade SMEs) redovisar enligt nationella GAAP, 
skapar problem med jämförelsen mellan olika redovisningsrapporter för företagens 
intressenter. Investeringar sker inte bara via börsen, och det är inte heller så att utlåning 
av kapital enbart sker till SMEs. Det är därför viktigt för både kreditgivare och 
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investerare att kunna jämföra stora noterade företags redovisning med onoterade och 
företrädesvis små och medelstora företags redovisning. Detta då de vill kunna ta så 
effektiva allokeringsbeslut som möjligt. Även staten i olika nationer kan tänkas vilja 
kunna jämföra hur olika enheterna presterar och beter sig i den legala kontext som 
staten tillhandahåller på ett rättvisande sätt. Den kanske största fördelen eller poängen 
med att harmonisera redovisningsstandarder på både nationell och internationell nivå är 
just att skapa en ökad jämförbarhet mellan olika organisationers finansiella rapporter.  
 
En av IASBs grundläggande målsättningar är att harmonisera eller konvergera 
nationella redovisningsstandarder med internationella redovisningsstandarder, och en av 
fördelarna med att göra detta är att försöka uppnå ökad jämförbarhet mellan olika 
enheters redovisningsrapporter. Det ligger därför också i IASBs egenintresse att försöka 
motverka den uppkomna situationen där den ökade implementeringen av IFRS ger 
upphov till minskad jämförbarhet mellan olika företags rapporter på nationell nivå. 
IASB kan därför försöka minimera denna effekt genom att initiera ett projekt för att 
harmonisera internationella redovisningsstandarder även för SMEs och som bygger på 
fullständiga IFRS. 
 

6.1.4 IASB vill undvika större diversifiering av nationella GAAPs 
 
Om den ökande implementeringen av IFRS enligt resonemanget under föregående 
rubrik ökar diversifieringen i de länder som tillåter parallella system, uppstår ett behov 
av harmonisering av nationella GAAP mot IFRS, vilket i många länder innebär en 
anpassning av de nationella redovisningsreglerna för SMEs mot IFRS. Många länder 
har redovisningsregler för SMEs i sina nationella GAAPs eller nationella lagstiftning 
och regler. De flesta länder i Europa som berörs av EUs förordning att implementera 
IFRS från och med 2005 arbetar nu mot att anpassa sina nationella GAAPs mot IFRS. 
 
Reglering av redovisning kan ses som en politisk process, där olika intressegrupperingar 
lobbar för olika redovisningsstandarder på en nationell och internationell nivå. 
Professioner och staten kan identifieras som de primära krafterna i formeringen av 
moderna institutioner. I samband med kapitalmarknadernas globalisering och de 
internationella företagens och investerarnas ökade inflytande kan de nationella 
institutionerna för redovisningens reglering tänkas uppleva en politisk press att anpassa 
reglerna för SMEs mot IFRS i många länder. Även överstatligt tryck som förordningen 
från EU utgör ett sådant politiskt tryck mot individuella länders redovisningsreglering. 
Då det är kostsamt att ta fram nya redovisningsstandarder, så utövar dessa institutioner 
sedan i sin tur politiskt tryck på IASB att tillhandahålla harmoniserade standarder som 
är tillämpliga för SMEs och vars tillämpning ger redovisningsinformation som kan 
anses jämförbar med den information som produceras vid tillämpningen av IFRS.   
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Det ligger inte i IASBs självintresse att de olika nationerna utvecklar sina egna 
versioner av anpassade regler för SMEs. En av IASBs tre huvudmålsättningar är att 
arbeta mot att konvergera nationella redovisningsstandarder med IFRS. Om olika länder 
gör sina egna anpassningar av sina nationella redovisningsregler för SMEs mot IFRS, så 
innebär detta en mångfald av anpassningar mot IFRS på nationell nivå. På grund av 
olikheter mellan olika länder kan sådana nationella anpassningar inte alls förväntas hålla 
en lika hög harmoniseringsgrad av redovisningsregler för SMEs på den internationella 
nivån som vore fallet om IASB själva skulle tillhandahålla ett enhetligt, för SMEs 
anpassat regelverk för användning i de olika länderna. Det kan därför tänkas vara 
mycket viktigt för IASB att tillhandahålla ett harmoniserat regelverk för SMEs innan de 
olika berörda nationerna själva tar fram sådana standarder. Att inte göra detta skulle 
innebära att det i framtiden skulle bli svårare för organisationen att uppnå sitt mål mot 
fullständig standardisering, då de olika nationerna redan själva lagt ner tid och framför 
allt resurser på att ta fram egna anpassningar.  
 
Att IASB tillhandahåller harmoniserade redovisningsstandarder även för SMEs kan 
också ses som ett naturligt andra steg efter det att organisationen tagit fram 
internationella redovisningsstandarder för noterade företag i form av IFRS. Detta då 
IASBs långsiktiga mål är att tillhandahålla ett globalt och enhetligt regelverk för 
internationell redovisning, vilket givetvis också måste ta hänsyn till alla de SMEs som 
finns i världens ekonomier och som också kan tänkas påverkas av globaliseringens 
effekter i varierande utsträckning. 
 
Att IASB beslutat sig för att utveckla internationella redovisningsstandarder för SMEs 
skulle i och för sig kunna tolkas som en ökad diversifiering inom den egna 
organisationen, då resultatet skulle bli att IASB tillhandahåller två separata regelverk i 
stället för ett. Detta skulle då kunna tänkas motverka IASBs första målsättning som 
innebär en fullständig standardisering av internationella redovisningsstandarder. Enligt 
IASB själva så har de också grundinställningen att IFRS passar alla typer av enheter. 
Att IASB ändå har beslutat sig för att utveckla separata redovisningsstandarder för 
SMEs betyder att de har anpassat sig efter sina intressenters önskemål och behov. Detta 
är nödvändigt för organisationens överlevnad då det är intressenterna som finansierar 
organisationen i form av donationer. Att det utvecklas ett separat regelverk för SMEs 
som är skilt från IFRS behöver inte nödvändigtvis ses som en motsägelse, då målet är 
att i första hand uppnå konvergens mellan nationella redovisningsstandarder och IFRS 
standarder. Beslutet att utveckla internationella redovisningsstandarder kan följaktligen 
ses som ett led i den långsiktiga konvergerings- eller harmoniseringsprocess som så 
småningom kan ge upphov till ett enhetligt regelverk av standardiserade globala 
internationella redovisningsregler.  
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6.2 Vilka är målen för IASBs projekt att utveckla ett 
regelverk av redovisningsstandarder för SMEs? 

 
6.2.1 Att erbjuda globalt användbara standarder för SMEs 

 
Att fastställa målen för ett projekt är bland det första som händer i 
harmoniseringsprocessen av redovisningsstandarder. IASBs uttryckte i 
diskussionsunderlaget den preliminära ståndpunkten att ett mål för utvecklandet 
standarder för SMEs ska vara att erbjuda högkvalitativa, begripliga, verkställbara och 
globalt användbara standarder som passar för SMEs.  
 
Att IASB vill tillhandahålla kvalitativa, begripliga, verkställbara och globalt användbara 
standarder som passar SMEs kan tolkas som en direkt anpassning till IASBs första 
övergripande målsättning för organisationen att utveckla ett enda sammanhållet, 
begripigt, verkställbart och globalt regelverk för internationella redovisningsstandarder. 
 
6.2.2 Att möta behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter 

 
I diskussionsunderlaget framförde IASB också ståndpunkten att redovisningsstandarder 
för SMEs ska fokusera på att möta behoven hos användare av SMEs finansiella 
rapporter.  
 
Vid IASBs styrelsemöte i december 2004 fastslogs att ett av de två viktigaste målen 
med SME-projektet är att möta behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter. 
Det andra viktiga målet är att sådana standarder ska bygga på IFRS ramverk (se även 
6.2.3). Detta är också ett krav som framgått tydligt från IASBs intressenter i de 
kommentarer som inkommit till IASB som respons på diskussionsunderlaget. 
 
Styrelsen påpekade i styrelsemötet i december 2004 att standarder för SMEs inte har 
som särskilt mål att ge ledningen i ett företag information för planering, beslut och 
kontroll och inte heller är dessa standarder åsyftade att möta skattemyndigheters behov. 
Detta trots att det funnits sådana önskningar från intressenternas sida. 
 
Att intressenterna uttrycker en önskan om att SMEs redovisningsstandarder skulle 
kunna tillämpas för att producera lämplig redovisningsinformation för 
företagsledningen i SMEs kan förklaras av att det i små och medelstora företag inte 
alltid finns resurser att upprätta så många andra ekonomiska sammanställningar än de 
externa finansiella rapporterna. Att IASB inte tillmötesgår sina intressenters önskningar 
på denna punkt kan förklaras av att IASB som internationell institution inom 
redovisning primärt utvecklar redovisningsstandarder för de största externa 



- Analys - 
 

67 

intressenterna av företags redovisningsinformation. Även om ledningen i ett litet eller 
medelstort företag kan utgöra en viktig intressent av företagets externa 
redovisningsrapporter, så är de strategiska beslut som ledningen tar avseende 
allokeringen av resurser internt i företaget påverkade av de externa intressenternas 
tillhandahållande av samma resurser. Om hänsyn togs till ledningens intresse i den 
standardsättande processen skulle därför den information som produceras avseende ett 
företags värdering och prestationer kunna tänkas bli mindre rättvisande. Detta då det 
alltid måste antas att ledningen har ett självintresse av att överföra resurser till sig själv. 
Det kan dessutom vara rimligt att tänka sig att ledningen i ett företag kan tänkas ha 
tillgång till mer utförlig intern redovisningsinformation än vad en extern intressent har. 
Det är ju främst de externa intressenterna som har svårigheter att bilda sig en 
uppfattning kring ett företags användning av de resurser de tillhandahåller, och det 
måste därför vara för att möta dessa externa intressenters behov av information som 
redovisningsstandarder bör upprättas.  
 
Staten kan sägas utgöra en viktig extern intressent av företagets redovisning. Att IASB 
uttalat att de inte tänker möta skattemyndigheters behov vid utvecklingen av 
redovisningsstandarder för SMEs kan därför tyckas en smula underligt. Det vore dock 
orimligt att tänka sig att IASB skulle kunna harmonisera alla skattemyndigheters krav i 
olika länder, då dessa kan sägas variera väsentligt från land till land. Ett alternativ vore 
förstås att olika nationers skattelagstiftning anpassades eller harmoniserades till 
varandra på nationell nivå, men det är knappast rimligt att tänka sig att detta skulle 
kunna vara genomförbart de facto. Även om globaliseringsprocessen har varit 
betydande de senaste decennierna så kan den ekonomiska verkligheten inte sägas vara 
så globaliserad att det inte finns några ekonomiska, politiska eller sociala skillnader 
mellan länder. Och då regleringen av redovisning kan ses som en politisk process, så 
kan det tänkas vara politiskt omöjligt att harmonisera alla IASBs nationella intressenter 
kring denna punkt.  
 
Slutligen kvarstår då kreditgivarna som den intressent som kan tänkas ha ett speciellt 
behov av anpassade redovisningsstandarder för SMEs, även om investerare också kan 
tänkas ha ett visst intresse av SMEs redovisning. Men i princip så kan slutsatsen dras, 
att det främst är kreditgivarnas behov som avses då IASB talar om att möta behoven hos 
användarna av SMEs redovisningsrapporter. IASBs styrelse har dock noterat att det från 
respondenternas kommentarer till diskussionsunderlaget inte klart framgått vad som 
egentligen menas med ”användarnas behov” i detta sammanhang, och IASB kommer 
därför att utreda detta närmare. 
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6.2.3 Baseras på samma ramverk som fullständiga IFRS 
 
Den tredje ståndpunkten avseende projektets målsättning som framfördes i 
diskussionsunderlaget var att standarder för SMEs ska baseras på samma ramverk som 
fullständiga IFRS. 
 
Internationella redovisningsstandarder för SMEs ska bygga på samma ramverk som 
fullständiga IFRS. Detta beslutade IASBs styrelse i december 2004. Detta beslut togs 
trots att det var detta ställningstagande från IASBs sida som väckt flest protester från 
respondenternas sida i de kommentarer som framförts kring diskussionsunderlaget och 
IASBs däri uttalade ståndpunkter. Till exempel tyckte hälften av Tysklands 
respondenter att de har svårt att se hur projektets målsättningar skulle kunna vara 
förenliga med IFRS ramverk så som ramverket ser ut i dagsläget. Även respondenter 
från Storbritannien uttryckte att det nuvarande ramverket är allt för anpassat till stora 
noterade företags behov av redovisningsstandarder. Om nu Storbritannien och Tyskland 
kan ses som två typiska representanter för olika redovisningstraditioner, så kan det antas 
att det råder ett konsensus bland många intressenter på nationell nivå kring att det är 
mindre lämpligt att bygga internationella redovisningsstandarder för SMEs på IFRS 
ramverk. 
 
IASBs ståndpunkt som kan antas stå fast i och med beslutet vid styrelsemötet i 
december 2004 innebär dock att IASBs ramverk och de koncept, principer och riktlinjer 
som gäller för fullständiga IFRS även ska gälla vid utvecklandet av SMEs standarder. 
Det är vidare styrelsens inställning att om det uppkommer frågor som inte täcks av det 
kommande regelverket för SMEs, så ska svaren sökas i fullständiga IFRS. 
 
Besluten är intressanta såtillvida att IASB med detta beslut uppenbarligen inte tagit 
hänsyn till en stor del av sina intressenters uttryckta åsikter i frågan. Att så är fallet 
skulle kunna förklaras av att IASB i första hand är en institution som uppkommit till 
följd av kapitalmarknadernas globaliseringsprocess, och att det är den internationella 
kapitalmarknadens professionella aktörer (investerare) som är organisationens största 
och viktigaste intressentgruppering. Ur detta kan slutsatsen dras att även om SME-
projektet är ett viktigt projekt på vägen mot standardisering av internationella 
redovisningsstandarder på en global nivå, så är det inte så viktigt att IASB skulle gå mot 
sina primära intressenters önskningar. Det skulle dessutom vara en motsägelse att 
upprätta ännu ett ramverk då IASBs verksamhet går ut på att arbeta för harmonisering 
och standardisering av världens nationella redovisningsstandarder. Att låta SME 
standarder bygga på samma koncept som IFRS kan också underlätta övergången till 
fullständiga IFRS för vissa företag. Detta skulle kunna tolkas som att regelverket för 
SMEs inte bör ses som ett separat regelverk skilt från IFRS, utan som en del av IFRS 
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regelverk. Denna tolkning konfirmeras också av IASBs beslut att kalla de 
internationella redovisningsstandarderna för IFRS för SMEs. Att styrelsen väljer att 
kalla de två versionerna av standarder för IFRS respektive IFRS för SMEs tyder starkt 
på att IFRS för SMEs snarare ska ses som en slags förlängning av IFRS än som ett 
separat regelverk för SMEs. Uttrycket IFRS för SMEs ska dock inte ses som ett 
slutgiltigt namn, då själva benämningen SMEs uppfattas som olämplig av IASBs 
styrelse som kommer att söka efter en mer passande benämning. Detta kan tolkas som 
att styrelsen har uppmärksammat problematiken kring att vissa små och medelstora 
företag, hur de än definieras i olika länder, kan vara noterade och därmed också bör 
följa fullständiga IFRS. 
 

6.2.4 Reducera rapporteringsbördan för SMEs  
 
Den fjärde preliminära ståndpunkten som IASB framförde i diskussionsunderlaget och 
som berörde målen med projektet var att standarder för SMEs ska reducera 
rapporteringsbördan för SMEs som önskar använda sig av globalt accepterade 
standarder 
 
Målet att reducera rapporteringsbördan för SMEs som önskar använda sig av globalt 
accepterade standarder diskuterades redan i förra avsnittet (se 6.1.2). Det konstateras 
därför att det är ett viktigt mål i projektet som svarar mot IASBs intressenters behov.  
 
Enligt beslut vid styrelsemötet i december 2004 ska IFRS för SMEs inte upprättas 
standard för standard som det först var tänkt, utan efter ämne. Detta kan tolkas som en 
indikation på att IFRS för SMEs kommer att bli av betydligt mindre omfattning än 
fullständiga IFRS, vilket svarar mot redovisningsbehoven av mindre komplexa 
redovisningsstandarder för tillämpning av många små och medelstora företag. Den 
ökade användbarheten borde därför kunna underlätta implementeringen av IFRS för 
SMEs och IASB skulle således kunna stärka sin position som dominerande 
standardsättare inom internationell redovisning då användarna av organisationens 
redovisningsstandarder förmodligen skulle bli betydligt fler. 
 

6.2.5 Övriga observationer 
 
Slutligen noteras att IASBs preliminära målsättning att underlätta övergång till 
fullständiga IFRS för de SMEs som blir publikt ansvarsskyldiga eller av annan orsak 
vill byta till fullständiga IFRS verkar vara en mindre viktig målsättning då inga 
specifika beslut har tagits avseende denna målsättning vid IASBs styrelsemöte i 
december 2004. Styrelsen noterar endast att målsättningen att standarder för SMEs ska 
bygga på samma koncept som IFRS i sig kan underlätta en övergång till fullständiga 
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IFRS. (IAS Plus a) Den sista preliminära ståndpunkten avseende SME-projektets mål 
kan därför eventuellt hänföras till målet att SME standarder ska bygga på samma 
ramverks som fullständiga IFRS (se 6.2.3). En del av de respondenters svar som 
sammanställts i kapitel 5 har också uttryckt att denna sista av IASBs preliminära 
målsättningar inte är något som ska ha hög prioritet då det är får SMEs som kommer att 
vilja gå över till fullständiga IFRS om detta inte är ett krav från till exempelvis den 
nationella lagstiftaren. Att försöka uppnå detta mål kan också medföra att de övriga 
målen inte uppnås effektivt. Detta mål kan därför tolkas som ett mindre viktigt mål i den 
fortsatta utvecklingen av SME standarder. 
 

6.3 Kan skillnader mellan anglosaxisk och kontinental 
redovisningstradition utgöra hinder för 

harmonisering? 
 

6.3.1 Översikt 
 
I denna analys är det främst en så kallad de jure jämförelse som sker, vilket avser 
harmoniseringen av redovisningsreglering. SME-projektet inom IASB bedöms ligga i 
steg 3 i harmoniseringsprocessen enligt den hierarki som Carlson (1997) utvecklat. 
Detta steg handlar om att utveckla det faktiska innehållet i en redovisningsstandard. 
Något som väsentligt kan påverka vilket innehåll som internationella 
redovisningsstandarder för SMEs slutligen kommer att få, är vilka hinder för 
harmonisering som uppkommer under harmoniseringsprocessens gång. I referensramen 
har skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition identifierats 
som en viktig förklaringsmodell för vilka hinder som skulle kunna uppkomma vid 
harmonisering av internationella redovisningsstandarder för SMEs. Representanter för 
respektive redovisningstradition är Storbritannien (anglosaxisk tradition) och Tyskland 
(kontinental tradition). Hinder för harmoniering av redovisningsstandarder för SMEs 
kan alltså uppstå om det finns väsentliga skillnader mellan Storbritanniens, Tysklands 
och IASBs åsikter i centrala frågor som rör SME-projektet.  
 
IASB ståndpunkt att IFRS passar alla typer av enheter har mötts av mycket stort 
motstånd i Tyskland vilket inte är lika tydligt i Storbritannien. Det har också framgått 
tydligt att respondenterna från Tyskland i större omfattning än Storbritannien anser att 
det är upp till respektive nation att bedöma om och när standarder för SMEs ska 
tillämpas inom landet. De flesta respondenter i både Tyskland och Storbritannien håller 
med om att IASB ska utveckla standarder för SMEs men respondenterna i Tyskland är 
dock mycket mer förbehållsamma till detta. Dessa åsiktsskillnader kan härröra från de 
olika redovisningstraditioner och olika sätt att redovisa som råder i respektive land. 
Tyskland är en viktig del av EU som har kommit att få en speciellt viktig position bland 
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IASBs intressenter och landet är även en viktig del av världsekonomin. Utan deras fulla 
stöd kan det bli svårt för IASB att få full genomomslagskraft för sina standarder. 

 
6.3.2 Kapitalstruktur och redovisningsprinciper 

 
Att Storbritanniens respondenter ställer sig mer positiva till IASBs intentioner kan höra 
samman med att landet har en tradition av starka aktiemarknader och rättvisande bild 
som en viktig redovisningsprincip. IASBs arbete och utveckling av standarder har 
hittills varit inriktat på noterade bolag och verksamheten har resulterat i standarder med 
starka drag av anglosaxisk redovisningstradition. IASB som organisation har också 
historiskt varit starkt influerat av bland annat brittiska intressen. Att IASB och 
Storbritannien i viss mån kan sägas dela många synsätt angående redovisning kan vara 
en orsak till att respondenterna i Storbritannien ställer sig mer positiva till IASBs 
preliminära ståndpunkter än Tyskland. Även om IASB påpekar att IASB standarder för 
SMEs ska anpassas för att tillgodose dessa företags speciella redovisningsbehov anser 
de att redovisningsstandarder för SMEs ska bygga på samma ramverk, koncept och 
principer som anglosaxiskt influerade IFRSs. Tyskland har en helt annan tradition än 
Storbritannien med mer koncentrerat ägande, finansiering via banker, stark statlig 
kontroll och försiktighet som viktig redovisningsprincip. Detta kan vara en orsak till att 
de är mer restriktiva till IASBs ståndpunkter. Att tyska respondenter i frågan som 
behandlar IASBs preliminära målsättningar (fråga 2 i diskussionsunderlaget) starkt 
framhäver att IASB standarder för SMEs ska fokusera på att möta behoven hos 
användare av SMEs finansiella rapporter och att IASB standarder för SMEs ska 
reducera rapporteringsbördan för dessa enheter kan vara ytterligare uttryck för att de 
verkligen vill uttrycka reservationer mot IASBs intention att standarder för SMEs ska 
bygga på IFRS. 
 
Att det finns en noterbar skillnad i åsikterna mellan Storbritannien och Tyskland i 
frågan kring om redovisningsstandarder för SMEs ska bygga på IFRS eller ej, kan sägas 
utgöra ett harmoniseringshinder. Att IASB har beslutat att trots detta utveckla IFRS 
SMEs från samma ramverk som gäller för IFRS istället för att utveckla ett parallellt och 
anpassat ramverk speciellt för SMEs behov, kan leda till att det fjärde de facto 
harmoniseringssteget i Carlsons (1997) hierarki över harmoniseringsprocessen blir 
svårare att genomföra i ett kontinentalt land som Tyskland.  
 

6.3.3 Legala system och profession 
 
De olika legala system som präglar Tyskland respektive Storbritannien kan också vara 
en orsak till att tyska respondenter ställer sig mer tveksamma till SME-projektet än sina 
brittiska motsvarigheter. Tyskland har som de flesta andra kontinentala länder ett legalt 
system som i huvudsak är legalistiskt och som kännetecknas av föreskrivande och 
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detaljerad redovisningsnormering. Staten har ett starkt maktövertag genom sin möjlighet 
att styra lagstiftningen vilket ofta skapar byråkratiska institutioner. Det kan också antas 
att staten vill behålla sin nationella lagstiftning och nationella kontroll. En stat har ett 
självintresse av att finnas till och utöva makt och ju starkare stat, desto större intresse att 
behålla nationella företeelser som exempelvis ett nationellt GAAP. En stark 
statskontroll och detaljerad lagstiftning på redovisningsområdet har medfört att 
redovisningsprofessionen blivit relativt svag och outvecklad. Därmed blir sådana 
professionella organ inte särskilt bra lobbyister för internationella 
redovisningsstandarder. Om de tyska respondenterna studeras så finns det större inslag 
av olika slags intressegemenskaper eller sammanslutningar än i Storbritannien. Det är 
också slående att hela fyra respondenter är representanter för den tyska industrin, vilket 
tyder på att det i Tyskland inte finns ett lika tydligt inslag av expertis inom 
redovisningsområdet som i exempelvis Storbritannien, utan att det också finns andra 
institutioner som starkt påverkar redovisningens reglering. Att lagstiftningen är 
regelbaserad och att professionen på grund av sin svaga ställning inte är bra lobbyister 
för bland annat investerarnas intressen mot statens intressen kan medföra att införandet 
av redovisningsstandarder för SMEs i kontinentala länder försvåras. Detta är faktorer 
som kan ha lett fram till att tyska respondenter ställer sig mer restriktiva till SME-
projektet än respondenter från Storbritannien. 
 
I Storbritannien kodifieras som tidigare nämnts inte redovisningsreglerna på samma sätt 
som i Tyskland utan reglerna baseras i större utsträckning på sedvanerätt vilket medför 
att professionella organ har fått stort inflytande. Professionella organ tycks föredra en 
svagare form av struktur, där decentraliserade beslut tas och individer ges större 
utrymme att göra egna överväganden. Att det verkligen är så att det finns en större och 
starkt utvecklad redovisningsprofession i Storbritannien blir tydligt om man beaktar 
vilka intressenter från Storbritannien som har kommenterat IASBs diskussionsunderlag. 
För det första utgörs respondenterna nästan enbart av professionella aktörer och för det 
andra så har det inkommit många fler kommentarer från Storbritannien än från 
Tyskland, vilket är intressant då Tysklands ekonomi är mycket större än 
Storbritanniens.  
 
Att redovisningsnormeringen är mer principbaserad i Storbritannien och därmed inte ses 
som hinder för förändring på samma sätt som i Tyskland kan bidra till att 
respondenterna i Storbritannien ställer sig mer positiva till SME-projektet. Den starka 
professionen i Storbritannien jämfört med i Tyskland kan i sig inte sägas utgöra ett 
harmoniseringshinder, då professionen på sätt och vis kan ses som en funktion av det 
legala systemets karaktär. Den starka professionen i Storbritannien kan däremot tänkas 
kunna påverka IASB med sina åsikter, om man beaktar hur intresserade de har varit av 
att skicka in kommentarer. Den stora svarsfrekvensen kan i och för sig också vara en 
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avspegling av det faktum att IASB är mer anglosaxiskt influerat och därför ligger inom 
den brittiska redovisningsprofessionens intresseområde på ett annat sätt än vad som är 
fallet i Tyskland. Det mer regelbaserade och föreskrivande legala systemet med stark 
statskontroll i Tyskland kan däremot sägas utgöra ett harmoniseringsproblem, då det i 
respondenternas kommentarer givits uttryck för åsikter som att det inte går att anpassa 
HGB mot internationella regler och att nationerna själva måste få bestämma om IASBs 
redovisningsregler är tillämpliga inom jurisdiktionen. Vid en de facto harmonisering 
skulle detta kunna leda till problem vid implementeringen av internationella 
redovisningsstandarder för SMEs i ett land som Tyskland. 
 

6.3.4 Samband mellan redovisning och beskattning 
 
I många olika sammanhang och av flertalet tyska respondenter nämns att ett problem 
med att införa IASB standarder för SMEs är att redovisning enligt dessa standarder inte 
kan användas som underlag för beskattning. Sambandet mellan redovisning och 
beskattning är en parameter som kännetecknar just kontinental tradition. I 
Storbritannien nämns endast detta som ett problem av en respondent, vilket råkar vara 
en professionell organisation för beskattningsfrågor. Att IFRS fått genomslagskraft 
bland noterade bolag i Tyskland trots att dessa standarder inte kvalificerar för 
beskattningsunderlag beror på att kopplingen mellan redovisning och beskattning endast 
gäller individuella företags rapporter och inte konsoliderade rapporter. Bland noterade 
och multinationella företag finns många fördelar med att använda harmonierade 
redovisningsstandarder, exempelvis fyller ofta deras externa redovisning en 
marknadsfunktion och konsolideringsprocessen i multinationella företags kan 
underlättas. I små bolag kan dock situationen vara annorlunda. Där kan det anses 
omotiverat att utforma en rapport för skattesyften och ytterligare en upplaga av 
rapporter enligt andra standarder, vilket också tyska respondenter påpekar. 
 
Att kontinentala länder har en stark koppling mellan redovisning och beskattning kan 
därför sägas vara ett stort harmoniseringshinder, då det kan tänkas vara orimligt att 
IASB skulle kunna harmonisera alla de kontinentala ländernas olika 
skatteredovisningsregler inom ramen för SME-projektet. IASB har också uttalat att de 
inte tänker beakta skatteaspekter då de utvecklar standarder för SMEs. Det är inte heller 
rimligt att tänka sig att en stor ekonomi som Tyskland med en stark stat, rent politiskt 
skulle kunna tänka sig att bryta kopplingen mellan redovisnings och beskattning för 
SMEs bara för att anpassa sig till IASBs redovisningsregler för SMEs. SMEs är som 
tidigare nämnts en stor del av många länders ekonomi, och utgör därför ett stort 
beskattningsunderlag för staten i många länder.  
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7 Slutsats 
 

I detta kapitel förs en diskussion där undersökningens resultat sammanfattas. För att 
åskådliggöra resultaten presenteras en modifierad contingencymodell som även 
kommenteras kort. Därefter förs en fristående diskussion kring SME-projektets framtid 
och kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 
 

7.1 Sammanfattning 
 

7.1.1 Orsaker till IASBs SME-projekt 
 
Ett syfte med denna undersökning har varit att försöka ge en beskrivning av orsakerna 
till att IASB har initierat ett projekt för att utveckla internationella 
redovisningsstandarder för små och medelstora företag (SMEs). 
 
Att IASB tagit ett beslut att utveckla standarder för SMEs speglar ett behov hos 
organisationens intressenter som inte möts av de ursprungliga IFRS, men som skulle 
kunna mötas med speciella redovisningsregler för SMEs. Den kanske viktigaste orsaken 
till att IASB utvecklar internationella standarder för SMEs är att det tycks finnas ett 
stort intresse hos små och medelstora företag på främst nationell nivå av mindre 
komplexa och kostsamma regler jämfört med tillämpning av fullständiga IFRS vid 
upprättandet av företagens finansiella rapporter.  
 
Det finns vidare en stark önskan hos IASBs intressenter av att kunna möta behoven hos 
användarna av SMEs redovisningsrapporter, vilka kan sägas skilja sig från behoven hos 
användarna av stora noterade företags redovisningsrapporter. SMEs primära intressenter 
har identifierats som kreditgivare och stat, där noterade företags intressenter främst är 
investerare. Investerare vill först och främst ha rättvisande redovisningsinformation, där 
kreditgivare och stat vill ha en mer försiktig redovisningsinformation. IFRS tillvaratar 
investerarnas intressen och poängterar värdet av rättvisande bild i redovisningen. 
Internationella redovisningsstandarder för SMEs skulle kunna tillvarata främst 
kreditgivarnas, men även i viss mån de nationella staternas behov av en mer försiktigt 
präglad redovisningsinformation.  
 
Den globala implementeringen och ökade användningen av IFRS 
redovisningsstandarder har gett upphov till en minskad jämförbarhet mellan noterade 
och onoterade företags redovisning i de länder där parallella system tillåts. Det har 
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därför uppkommit ett behov av att öka jämförbarheten genom att även harmonisera 
internationella redovisningsstandarder för SMEs mot IFRS.  
 
Implementeringen av IFRS leder även till en ökad risk att nationella standardsättare 
utvecklar anpassningar mot IFRS inom ramen för nationella GAAPs, Sådana nationella 
anpassningar skulle med all sannolikhet inte hålla en lika hög internationell 
harmoniseringsgrad som om IASB själva tillhandahöll ett enhetligt regelverk för SMEs 
för tillämpning på nationell nivå. IASB som på lång sikt arbetar mot en standardisering 
av internationella redovisningsstandarder vill därför själva tillhandahålla ett anpassat 
regelverk utformat för SMEs, innan de nationella standardsättarna själva hinner göra 
detta. 
 
Beslutet att utveckla redovisningsstandarder för SMEs inom ramen för IASB kan därför 
tolkas som nästa steg i harmoniseringsprocessen av internationella 
redovisningsstandarder. Beslutet att utveckla separata internationella 
redovisningsstandarder för SMEs bör inte ses som att IASB frångår sitt mål att i längden 
tillhandahålla ett enhetligt regelverk för internationella redovisningsstandarder, utan 
som ett nödvändigt steg i harmoniseringsprocessen mot detta långsiktiga mål.  
 

7.1.2 Målen för IASBs SME-projekt 
 

Denna undersökning har även försökt fastställa vilka målen för IASBs projekt att 
utveckla ett regelverk av redovisningsstandarder för SMEs är. Att fastställa målen för 
ett projekt är bland det första som händer i harmoniseringsprocessen av 
redovisningsstandarder. IASB har ännu inte gett ut något Exposure Draft inom ramen 
för SME-projektet, och de fastställda målen kan tänkas ha en fundamental betydelse för 
hur processen med att utveckla standarder för SMEs kommer att se ut och vilka 
standarder som kommer att bli resultatet av IASBs harmoniseringsarbete. 
 
Ett grundläggande mål med SME-projektet är att erbjuda globalt användbara 
redovisningsstandarder som kan tillämpas av SMEs. Dessa standarder ska vara av hög 
kvalitet, begripliga och verkställbara. Dessa krav styrs av IASBs grundläggande 
målsättning för organisationen om att utveckla ett enda sammanhållet, begripigt, 
verkställbart och globalt regelverk för internationella redovisningsstandarder. I denna 
fråga tycks IASB helt spegla sina intressenters behov i frågan, speciellt om man beaktar 
att en anpassning i sig inte är i IASBs självintresse, utan att IASB tvärtom hellre skulle 
se att alla företag tillämpar fullständiga IFRS. 
 
Ett andra mycket viktigt mål med SME-projektet är att redovisningsstandarder för 
SMEs ska fokusera på att möta behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter. 
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Detta speglar också tydligt IASBs intressenters åsikter. Någon speciell hänsyn till 
sådana intressenter som företagsledning och skattemyndigheter kommer dock inte att tas 
vid utvecklingen av standarder för SMEs, trots att sådana önskemål framkommit från 
IASBs intressenters sida. Utvecklingen av redovisningsstandarder är en politisk process, 
och om hänsyn tas till ledningens önskemål kan de strategiskt söka tillskanska sig 
resurser på de externa intressenternas bekostnad. Redovisningsstandarder är i första 
hand till för att informera externa intressenter som kan ha svårighet att bedöma ett 
företags prestationer och värdering på annats sätt än via den information som företaget 
tillhandahåller i form av finansiella rapporter. Även om staten och dess 
skattemyndigheter ofta utgör en stor extern intressent till SMEs, så är det i dagsläget 
politiskt omöjligt för IASB att harmonisera alla olika nationers intressen i frågan. De 
användare vars behov ska tillgodoses genom utvecklandet av nationella 
redovisningsstandarder för SMEs kan därför sägas vara kreditgivare som utgör en av de 
största intressenterna av SMEs redovisningsrapporter. IASB kommer dock att utreda 
vad som egentligen ska läsas in i begreppet ”användarnas behov” i det här 
sammanhanget. Den andra målsättningen innebär att IASB anpassar sig efter sina 
intressenters behov till en viss nivå, eller så långt det är politiskt möjligt att sträcka sig i 
dagsläget.  
 
En tredje fundamental målsättning med SME-projektet är att utvecklingen av 
internationella redovisningsstandarder för SMEs ska bygga på samma ramverk, 
koncept, principer och riktlinjer som gäller för fullständiga IFRS. Svar på uppkomna 
redovisningsfrågor som inte täcks in av det kommande regelverket ska sökas i 
fullständiga IFRS. Detta beslut har tagits trots att många av IASBs intressenter inom 
området anser att ett regelverk för SMEs borde bygga på anpassade principer och 
koncept. Enligt den tolkning som gjorts i denna undersökning så ska de kommande 
standarderna för SMEs inte ses som ett separat regelverk, utan som en förlängning eller 
specialtillämpning av fullständiga IFRS. Ett tecken på detta är det förslagna namnet på 
de kommande standarderna som IFRS för SMEs, samt att standarderna kommer att 
organiseras utifrån ämne som korresponderar med fullständiga IFRS istället för i 
separata standarder. Denna tredje målsättning kan därför sägas ha sitt ursprung i IASBs 
självintresse, och speglar inte i första hand organisationens intressenters behov. 
 
Den fjärde och sista övergripande målsättningen för projektet som identifierats i denna 
undersökning är målsättningen att reducera rapporteringsbördan för SMEs. Att 
standarderna kommer att ha formen av ett ämnesorienterat tillägg till fullständiga IFRS 
kommer förhoppningsvis att reducera komplexiteten och kostnaden för SMEs att 
tillämpa de redovisningsstandarder som IASB tillhandahåller jämfört med att tillämpa 
fullständiga IFRS. Detta kan i sin tur leda till att IASBs internationella 
redovisningsstandarder vinner fler användare på en global nivå och att IASB stärker sin 



- Slutsats - 
 

77 

position som det dominerande organet inom internationell reglering av 
redovisningsstandarder. I denna fråga kan således IASB och intressenternas behov 
därför sägas sammanfalla, i alla fall på kort sikt.  
 

7.1.3 Hinder för harmonisering 
 
Ett tredje syfte med denna undersökning var att undersöka hur skillnader mellan 
anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder för harmonisering 
inom ramen för IASBs SME-projekt. 
 
För att undersöka detta har två urvalsländer studerats ur en rad olika aspekter. De två 
urvalsländerna är Tyskland (kontinentalt land) och Storbritannien (anglosaxiskt land). 
Det som studerats är de kommentarer som olika intressenter från de två länderna skickat 
in som svar på IASBs offentligt publicerade diskussionsunderlag Preliminary Views on 
Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities. De aspekter inom 
respektive redovisningstradition som beaktats är kapitalstruktur, legal struktur, 
profession, skattekoppling och redovisningsprinciper. Undersökningen har visat att 
skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder 
för harmonisering inom ramen för IASBs projekt att ta fram redovisningsstandarder för 
SMEs. 
 
Det absolut starkaste observerade hindret för harmonisering kan hänföras till den starka 
koppling mellan redovisnings och beskattning som finns i det kontinentala Tyskland 
jämfört med den mycket svagare koppling som finns i Storbritannien. Detta kan 
utveckla sig till att bli ett allvarligt harmoniseringsproblem. IASB har ståndpunkten att 
SME-projektet inte kommer att ta hänsyn till olika länders skatteaspekter på redovisning 
då de utvecklar internationella standarder för SMEs. För ett land som Storbritannien där 
det inte finns någon direkt koppling mellan redovisning och beskattning är detta inte 
något problem. Men för ett land som Tyskland där skatteregler måste följas vid 
upprättandet av redovisningsrapporter, kan det bli svårt att de facto harmonisera landets 
nationella GAAP mot IASBs internationella redovisningsstandarder för SMEs. För att 
IASB ska lyckas med sin långsiktiga målsättning vilket innebär fullständig 
standardisering av internationella redovisningsstandarder krävs att 
beskattningssystemen i många länder förändras vilket är ett svårt hinder att övervinna. 
  
Ett andra harmoniseringsproblem som observerats har att göra med de kontinentala 
ländernas kapitalstruktur jämfört med de anglosaxiska ländernas. Det kan bli svårt att 
implementera internationella redovisningsregler för SMEs som bygger på IFRS ramverk 
i ett kontinentalt land som Tyskland. Detta då kapitalstrukturen i Tyskland präglas av 
kreditgivare och samlat ägande och IFRS ramverk i huvudsak har utvecklats mot en 
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anglosaxisk typ av kapitalstruktur som präglas av spritt ägande och investerare. 
Skillnaden mellan de två systemen borde bli speciellt påtagligt då det kommer till 
redovisningsstandarder för just SMEs, då små och medelstora företag ofta finansierar 
sin verksamhet med hjälp av lån och inte med investerat kapital.  
 
Ett tredje harmoniseringshinder som observerats kan hänföras till olika former av legal 
struktur i de båda länderna. Tysklands regelbaserade legala system gör det svårare att 
anpassa sig till nya regler, då det blir så regler som påverkas. Detta 
harmoniseringshinder är dock svårt att särskilja från skattekopplingshindret, då 
detaljerade redovisningsregler och stark skattekoppling ofta följs åt i den kontinentala 
redovisningstraditionen. 
 
Denna undersökning har visat att hinder för harmonisering av redovisningsstandarder 
för SMEs kan uppstå till följd av skillnader mellan anglosaxisk och kontinental 
redovisningstradition. Då det kommer till IASBs projekt att utveckla internationella 
redovisningsstandarder för SMEs, så ligger svårigheterna i första hand i att harmonisera 
standarderna så att de tillfredställer intressenter från det kontinentala Tyskland snarare 
än intressenter från Storbritannien. Detta kan förklaras av att IASBs största intressenter 
fortfarande är den internationella kapitalmarknadens investerare, vilka också styrt 
utvecklingen av fullständiga IFRS. Då SMEs standarder för enhetlighetens skull måste 
bygga på samma ramverk som fullständiga IFRS, så kommer detta förmodligen att leda 
till att de facto harmonisering av sådana standarder kommer att bli mindre omfattande i 
länder som präglas av en kontinental redovisningstradition med kreditgivare och stat 
som starka intressenter av redovisningens reglering än i länder som präglas av en 
anglosaxisk redovisningstradition med investerare som starka intressenter av 
redovisningens reglering. 
 

7.1.4 Modifierad contingencymodell 
 
För att bättre försöka åskådliggöra de resultat som redovisats ovan kommer den 
contingencymodell som utvecklades i referensramen (se 3.6)  att användas och 
modifieras, se figur 7.1:  
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Figur 7.1 Modifierad contingencymodell 
 
I modellen ovan symboliseras IASBs beslut att utveckla internationella 
redovisningsstandarder för SMEs av att det inte längre står något frågetecken vid 
symbolen ”Standarder för SMEs” som i den ursprungliga modellen (se figur 3.3). En 
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viktig orsak till att detta projekt genomförs är att SMEs intressenter har speciella 
informationsbehov. Onoterade små och medelstora företag tenderar att finansiera sin 
verksamhet med lån i större utsträckning än stora noterade företag. IASBs regelverk 
IFRS är utvecklat för att möta investerarnas behov, och det finns därför ett behov av att 
också möta kreditgivarnas behov då dessa är en stor intressent av SMEs 
redovisningsrapporter. IFRS uppfattas vidare som för omfattande och kostsamma att 
tillämpa i de mindre och medelstora företagen. Projektet kommer därför ha som ett 
andra viktigt mål att utveckla mindre komplexa standarder jämfört med IFRS, även om 
dessa kommer att utvecklas baserat på samma ramverk som IFRS. En tredje orsak till att 
projektet initierats är att öka jämförbarheten mellan finansiella rapporter producerade av 
företag som tillämpar IFRS och andra enheters finansiella rapporter. EUs förordning att 
alla europeiska noterade företag ska upprätta koncernredovisning enligt IFRS leder till 
att allt fler företag börjar redovisa enligt IFRS, vilket kan minska jämförbarheten mellan 
dessa företags redovisningsrapporter och de företags redovisningsrapporter som 
fortfarande följer nationella GAAP. Det uppstår därför en politisk drivkraft på både 
nationell och internationell nivå att harmonisera nationella GAAPs redovisningsregler 
för SMEs mot IFRS. Om inte IASB gör detta så är risken att de nationella 
standardsättarna själva börjar harmonisera sina nationella GAAP mot IFRS, och det är 
därför viktigt för IASB att snabbt utveckla ett harmoniserat regelverk för SMEs för att 
undvika större diversifiering av nationella GAAP. Målen med SME-projektet tycks i 
dagsläget vara att för det första erbjuda globalt användbara standarder för SMEs, för det 
andra att möta behoven hos användare av SMEs finansiella rapporter (främst 
kreditgivare), för det tredje att basera standarderna på samma ramverk som IFRS, och 
för det fjärde att reducera rapporteringsbördan för SMEs. 
 
Då IASB harmoniserar olika nationella GAAPs kan det uppstå harmoniseringshinder. I 
contingencymodellen märks de två olika länderna Storbritannien och Tyskland, som kan 
sägas tillhöra två olika redovisningstraditioner - den anglosaxiska och den kontinentala. 
Då IASB söker harmonisera dessa två länders nationella GAAP och då specifikt 
redovisningsreglerna för respektive lands SMEs, kan problem uppstå. I 
contingencymodellen fanns redan innan modifieringen en koppling mellan IFRS och de 
noterade företagen på nationell nivå. Detta symboliserar att IFRS i stor utsträckning är 
det regelverk som tillämpas för dessa företag då de upprättar sin redovisning. Även om 
det finns många undantag så skulle man kunna säga att harmoniseringen av 
internationella redovisningsregler för denna typ av företag och dess intressenter har 
varit framgångsrik. I den undersökning som genomförts i denna uppsats har det noterats 
att då IASB ska harmonisera internationella standarder för SMEs, så utgör främst den 
starka skattekopplingen i kontinentala länder ett stort harmoniseringshinder. Reglering 
av redovisning kan ses som men politisk process. IASB kommer enligt egen utsago inte 
att ta hänsyn till olika nationers skatteförfaranden i sin harmoniseringsprocess. På grund 
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av statens starka dominans och intresse av SMEs redovisning i kontinentala länder är 
det inte heller troligt att de nationella GAAP som finns i dessa länder skulle anpassa sig 
efter det anglosaxiskt influerade IASBs regler om detta innebär att de kontinentala 
länderna måste frikoppla reglerna för beskattning från redovisningen. Det är därför som 
kopplingen till höger i den modifierade modellen först är streckad för att symbolisera 
IASBs beslut att det kommer att utvecklas standarder som är tillämpliga för (onoterade) 
små och medelstora företag på nationell nivå.. Den tjockare biten av den nya kopplingen 
från de nya standarderna till de onoterade företagen ska symbolisera författarnas tro att 
SMEs eller onoterade företag i främst kontinentala länder kommer att fortsätta att följa 
nationella GAAP, även om IASB utvecklar internationella standarder för dessa företag. 
Detta då främst kopplingen mellan redovisning och beskattning i ett kontinentalt land 
som Tyskland utgör ett alltför stort hinder för harmonisering för att IASB ska lyckas 
tillfredställa de kontinentala ländernas intressenter (främst stat och skattemyndigheter) 
på en nationell nivå. 
 

7.2 Diskussion kring SME-projektets framtid 
 

IASB har vid ett styrelsemöte i december 2004 beslutat att fortsätta projektet med att 
utarbeta internationella redovisningsstandarder för SMEs, eftersom de kommit fram till 
att detta projekt har starkt stöd bland organisationens intressenter. IASB bör dock ta 
hänsyn till att staten är en mycket viktig intressent av företagens redovisning på en 
nationell nivå och att de i många länder har stora möjligheter att via sin lagstiftande 
makt påverka redovisningsutvecklingen. Att nationer till stora delar skulle överge djupt 
rotade nationella GAAP för att tillämpa internationella redovisningsstandarder för 
SMEs fullt ut vore ett stort steg i harmoniseringsprocessen av internationella 
redovisningsstandarder. För full genomslagskraft för SME standarder krävs att 
nationella lagstiftare och standardsättare istället för att utveckla nationens GAAP börjar 
tillämpa IASB standarder för SMEs. Ett stort hinder att övervinna innan detta kan bli en 
realitet fullt ut är den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning som är 
stark i många länder. Användandet av IASB standarder för SMEs istället för nationellt 
GAAP skulle kräva stora förändringar i många länders redovisningssystem. Men som 
framgått av denna undersökning så är intresset för utvecklingen av internationella 
redovisningsstandarder för SMEs stort, och framtiden får utvisa hur IASB standarder för 
SMEs implementeras i nationella redovisningssystem.  
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
 
SME-projektet är fortfarande i sin startfas, och det finns därför många spännande 
möjligheter för intresserade att på olika sätt följa den fortsatta utvecklingen. Ett förslag 
på vidare forskning är att undersöka hur IASB standarder för SMEs kommer att 
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implementeras och användas i olika länder, det vill säga inom området de facto 
harmonisering. Det skulle vidare vara spännande att här se på om denna mer konkreta 
harmonisering skiljer sig åt mellan länder med anglosaxisk och kontinental 
redovisningstradition. När utvecklingsprocessen av IASBs standarder för SMEs 
kommer igång vore det även intressant att ur ett nationellt perspektiv undersöka vilka 
förändringar tillämpningen av dessa standarder kan innebära för olika kategorier av 
onoterade bolags redovisning. 
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PRELIMINARY VIEWS ON ACCOUNTING STANDARDS FOR SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTITIES. DISCUSSION PAPER, utdrag. (Issue 
1 och Issue 2 specificerade i underfrågor) 

 
Issue 1. Should the International Accounting Standards Board (IASB) develop 
special financial reporting standards for SMEs? 
 
Question 1a. Do you agree that full IFRSs should be considered suitable for all entities? 
If not, why not? 
 
Question 1b. Do you agree that the Board should develop a separate set of financial 
reporting standards suitable for SMEs? If not, why not? 
 
Question 1c. Do you agree that IASB Standards for SMEs should not be used by 
publicly listed entities (or any other entities not specifically intended by the Board), 
even if national law or regulation were to permit this? Do you also agree that if the 
IASB Standards for SMEs are used by such entities, their financial statements cannot be 
described as being in compliance with IFRSs for SMEs? If not, why not? 
 
Issue 2. What should be the objectives of a set of financial reporting standards for 
SMEs? 
 
Question 2. Are the objectives of IASB Standards for SMEs as set out in preliminary 
view 2 appropriate and, if not, how should they be modified? 
 
Issue 3. For which entities would IASB Standards for SMEs be intended? 
 
Issue 4. If IASB Standards for SMEs do not address a particular accounting 
recognition or measurement issue confronting an entity, how should that entity 
resolve the issue? 
 
Issue 5. May an entity using IASB Standards for SMEs elect to follow a treatment 
permitted in an IFRS that differs from the treatment in the related IASB Standard 
for SMEs? 
 
Issue 6. How should the Board approach the development of IASB Standards for 
SMEs? To what extent should the foundation of SME standards be the concepts 
and principles and related mandatory guidance in IFRSs? 
 
Issue 7. If IASB Standards for SMEs are built on the concepts and principles and 
related mandatory guidance in full IFRSs, what should be the basis for modifying 
those concepts and principles for SMEs? 
 
Issue 8. In what format should IASB Standards for SMEs be published? 
 
(Källa: IASCF 2004a. Tillgänglig på http://www.iasb.org/current/dp_pv.asp [2005-01-
03]) 
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Discussion at the December 2004 Board Meeting. Utdrag från IAS 
Plus  
 
The Board considered the responses from commentators on the discussion paper on 
SMEs, and considered recommendations made by the sub-committee on SMEs.  
The following responses from the comment letters were noted: 

• An overwhelming majority of respondents believed that full IFRS was not 
suitable for all entities (however, the Board clarified that they do not believe this 
means all entities should be prohibited from applying full IFRS)  

• A majority of respondents believed separate standards should be developed for 
SMEs, with a minority favouring the existing standards simply stating which 
paragraphs need not be applied by SMEs (an 'IAS minus' approach)  

• Many respondents said that the decision as to whether full IFRS should apply to 
all listed entities should be left in the hands of local regulators. The Board noted 
that where an entity which did not qualify for SME accounting (as defined by 
the Board) used SME accounting (even under the direction of a regulator) this 
could not be claimed to be full IFRS or SME IFRS, and would instead be 
considered national GAAP  

• Nearly one half of respondents agreed with the objectives of the SME 
accounting as set out by the Board in the discussion paper, with the majority of 
reservations expressed being in relation to whether SME standards should be 
built on the same conceptual framework as IFRS (the Board also noted some 
confusion from respondents as to the use of the word 'enforceable' and noted that 
the Board had no intention or desire of enforcing standards, simply that their 
standards must be written in such a way as to be enforceable by the relevant 
regulatory bodies)  

• A majority of respondents agreed that a 'characteristics' approach was a better 
method of defining SMEs, rather than issuing quantitative guidelines.  

• Respondents supported a proposal that where SME standards did not address a 
particular issue the entity should be required to revert to the requirements of full 
IFRS in respect of that issue  

• A majority of respondents however disagreed with the proposal that where an 
entity wishes to apply full IFRS rather than the SME standards they should be 
allowed to (the Board had proposed that entities could adopt entire full IFRS 
standards in replace of the related SME standard if they so desired)  

• A majority of respondents agreed that the IASB should complete the SME 
project by starting with full IFRS and working back to SME standards, there was 
very little support for starting from scratch  

• Respondents noted that full IFRS should be amended where considered 
necessary after consideration of user needs and a cost/benefit analysis  

• A clear majority of respondents agreed that it was likely that disclosure and 
presentation modifications to full IFRS would be needed in respect of SMEs 
having taken into account user needs and cost/benefit analyses  

• A majority of respondents disagreed that the Board should approach this project 
with a presumption that no modification should be made to recognition and 
measurement requirements, believing instead that the Board should keep an 
open mind on this issue  
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• A majority of respondents agreed that IASB Standards for SMEs should be 
published in a separate printed volume  

• Views of respondents as to whether SME standards should be presented in IFRS 
sequence or topically were divided  

• Having heard the views expressed by constituents, the chair of the sub-
committee, Tom Jones, put forward the recommendations of the sub-committee. 

 
The Board agreed that they are strongly committed to this project. The Board agreed 
that the project should focus on companies without public accountability that have 
external users. It was noted that the definition of SMEs should be framed in such a way 
as to presume full IFRS is appropriate to all entities, but noting that they are not 
designed with all entities in mind SME standards are necessary.  
The Board agreed to keep an open mind as to the possibility of recognition and 
measurement differences between full IFRS and SME standards. The Board agreed that 
there should be two attestations - IFRS and IFRS for SMEs. It was noted that the term 
'small and medium-sized entities' is misleading as it does not adequately disguise the 
entities being targeted by the Board and suggested that alternative names should be 
considered.  
The Board agreed to require that where an issue is not dealt with in SME standards, an 
entity must apply full IFRS in respect of that issue. It was noted that the hierarchy for 
SMEs would be to look at the relevant SME standard, look at the remaining SME 
standards and then default into full IFRS and the hierarchy of IAS 8. The Board agreed 
by a narrow margin that an entity could not elect to apply full IFRS to particular 
scenarios - they must either use SME standards or full IFRS rather than cherry-picking 
between the two. One of the justifications for this was the issue of comparability, 
although the Board acknowledged the 'comparability' objective may not be as relevant 
to SMEs as it is to those with full public accountability. The Board agreed to proceed 
with this as its working assumption (that full IFRS standards could not be defaulted to 
on a voluntary basis) but noted that this decision may need to be revisited.  
The Board agreed that IFRS for SMEs should be organised topically rather than by 
standard. It was noted that this was consistent with a project being undertaken in the US 
to re-codify US GAAP by topic. It was greed that the IASB would work on SME 
standards on a 'full IFRS standard by full IFRS standard' basis, and once those 
amendments are complete will consider the best way for structuring the SME standards. 
In presenting SME standards topically a concordance will be required in order to enable 
entities to identify where the requirements come from.  
The Board agreed that standards should be consistent with the conceptual framework 
and amended to reflect user needs and cost benefit analysis. The Board agreed that there 
should not be a requirement for entities that feed full IFRS information up to a parent to 
prepare its own accounts on a full IFRS basis, despite the fact that cost benefit analyses 
would not be relevant as the information was prepared anyway.  
Staff were asked to prepare a paper summarising the conclusions for circulation to the 
sub committee and agreement at the January Board meeting. 
 
 
(Källa: IAS Plus a. Tillgänglig på www.iasplus.com/agenda/sme.htm  [2004,12-02]) 
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Tabell över respondenter där det inte varit möjligt att utläsa någon 
speciell åsikt i respektive fråga 

 
 
 

 Tyskland 
 

Storbritannien  

1 A Alla uttryckt åsikt  Alla uttryckt åsikt 
1 B Alla uttryckt åsikt Alla uttryckt åsikt 
1 C CL 34 

CL 56 
CL 3 
CL 90 

2 CL 34 
CL 56 

Alla uttryckt åsikt 

 
 
 


