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Sammanfattning 
 
Från och med årsskiftet 2004/2005 ska alla noterade koncerner inom EU redovisa enligt 
IAS/IFRS 2005. Regeringen gjorde i IAS-förordningen bedömningen att övergången till 
IAS/IFRS underlättar jämförbarheten mellan svenska och utländska företag och innebär att det 
blir lättare för svenska företag att etablera sig utomlands. 
 
Under vårterminen 2004 författades en kandidatuppsats vid Stockholms Universitet 
”IAS/IFRS 2005-Ur de fyra stora revisionsbyråernas perspektiv” med syftet att förklara, 
belysa och reflektera kring förberedelse- och genomförandefasen av IFRS i revisionsbyråerna. 
Uppsatsen författades innan övergången och lämnades öppen för en ny studie efter 
övergången där det skulle vara möjligt att även den tredje fasen, resultatfasen, fanns med.  
 
Föreliggande studie är tänkt att ta vid efter och fungera som en sådan fortsättning på 
ursprungsförfattarnas frågeställning. Den granskar återigen förberedelse- och 
genomförandefasen samt tillför en studie av resultatfasen. Med frågeställningen ”Blev 
resultatet av arbetet bakom övergången till IAS/IFRS det revisionsbyråerna väntats sig?” vill 
vi nå en slutsats baserad på insamlat teoretiskt och empiriskt material. 
 
I teoridelen ges en bakgrundsbeskrivning till IAS/IFRS 2005, en sammanställning av 
ursprungsuppsatsens empiri och viktiga fakta om de granskade revisionsbyråerna; Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. I empiridelen ingår 
intervjusvaren från de angivna revisionsbyråerna. 
 
I analysen jämförs de två studierna, teori och empiri, uppdelat i förberedelse- och 
genomförandefas. Resultatfasen analyseras utifrån det empiriska material som samlats in i 
denna studie. Analysen utmynnar sedan i en slutsats där vi presenterar huvuddragen av det vi 
kommit fram till i studien. 
 
Slutsatsen utifrån de tre faserna och som slutligen svarar på frågeställningen blev följande: 
Revisionsbyråerna har alla haft stor hjälp av sin internationella verksamhet vid 
förberedelserna inför övergången. I arbetet med kund har de försökt använda sig av ett 
proaktivt arbetssätt, men tvingats satsa mer på intern utbildning och personalkompetens för att 
kunna bemöta sista-minuten kundernas önskemål. Vid genomförandet har samtliga 
revisionsbyråer haft stor hjälp av sina specialistfunktioner och internationella hjälpfunktioner 
för att underlätta övergången. Avslutningsvis har vi, i slutsatsen, kommit fram till att den 
avgörande faktorn för att resultatet blev som förväntat var förmågan till snabb anpassning hos 
de ingående revisionsbyråerna.  
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Inledning 
Vi vill med inledningen presentera arbetet, väcka intresse och ge läsaren en snabb 
introduktion på området. 
 
”Europaparlamentet och rådet utfärdade den 19 juli 2002 en förordning, IAS-förordningen, 
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i noterade företags 
koncernredovisningar. Svensk lagstiftning har under 2004 ändrats i enlighet med IAS-
förordningen” (Westermark, 2005, s. 9). De nya reglerna har resulterat i att svenska 
revisionsbolag måste göra stora förändringar i sitt arbete. Förändringarna gäller både noterade 
koncerner och andra bolag som valt att tillämpa de, av EU införda, internationella reglerna 
IAS/IFRS.  
 
De nya reglerna resulterade i att ett flertal projekt påbörjades av experter och yrkeskunniga 
som lade fram sina åsikter om hur denna nya standard skulle komma att påverka 
redovisningen. Ett flertal rapporter producerades och publicerades där en diskussion fördes 
kring hur företagen och revisionsbolagen på bästa sätt skulle förbereda sig för övergången. 
Det har varit svårare att hitta rapporter gjorda efter övergången och få uppföljningar är gjorda. 
Vårterminen 2004 författades en kandidatuppsats i ämnet IAS/IFRS ur de fyra stora 
redovisningsbyråernas perspektiv. En uppsats med syftet att enligt författarna, granska de två 
första faserna, förberedelse- och genomförandefasen, av EU:s nya direktiv för redovisning. 
Författarna kontaktade de fyra stora redovisningsbolagen och genomförde en e-mailintervju 
med hjälp av en intervjuplan som de själva producerade. Svaren sammanställdes i uppsatsen, 
ofullständiga svar följdes upp med telefonintervjuer och en slutsats analyserades fram. Denna 
uppsats gav även möjlighet till en fortsättning, nämligen att granska hur resultatfasen gick och 
se om det blev som de olika redovisningsbyråerna förväntat sig. 
 
Vi vill titta på vad som egentligen hände och genomföra en uppföljning om vilken inverkan de 
två första faserna fick på det slutgiltiga resultatet. Vad är revisionsbyråernas egna tankar om 
vad som saknades för att uppnå bästa resultat och hur har eventuella brister åtgärdats?  

Syfte 
Denna uppsats är en fortsatt granskning av de fyra stora revisionsbolagens handlingsplaner för 
IAS/IFRS övergången. Vi vill analysera förberedelsefasen, genomförandefasen samt 
resultatfasen i syfte att vår analys ska fungera som en fortsättning på frågeställningen ”Hur 
går det till att förbereda och genomföra övergången till IAS/IFRS för revisionsbyråerna?” och 
slutligen svara på vår frågeställning. 

Frågeställning 
”Blev resultatet av arbetet bakom övergången till IAS/IFRS det revisionsbyråerna väntat sig?”  

Avgränsningar 
För att nå en hög kvalitet i den jämförelsen vi gör med den uppsats vi valt att använda som 
jämförelseobjekt krävs det att vi håller oss till samma avgränsningar. Jämförelsen kommer att 
göras mot den empiri som tagits fram för ursprungsuppsatsen och vi kommer att utgå ifrån de 
fyra revisionsbyråer som använts i tidigare studie. Dessa är Deloitte, Ernst & Young, KPMG 
och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi kommer inte att jämföra det teoretiska underlaget i 
ursprungsuppsatsen i syfte att undersöka om det skett förändringar.  
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Metod 
Med metoden vill vi beskriva arbetsgången och ge läsaren en teoretisk bild för förståelse av 
arbetets upplägg. 

Presentation av metodavsnittet  
En författare har flera vägar att gå när han/ hon ska välja den metod han/ hon vill använda för 
att uppnå de mål han/ hon satt upp för sin studie. Det är metodavsnittets uppgift att delge det 
vägval som författaren gjort. Detta val är en mycket komplex process där det finns många 
aspekter att beakta och ta ställning till. Vid metodval och beskrivning av metod är 
reproducerbarheten en av de viktigaste aspekterna. Denna innebär att den beskrivning av 
vägvalet, den metod som författaren har valt är så väl genomtänkt att det är fullt möjligt att 
upprepa exakt samma studie, reproducera den och på så sätt jämföra eller utvärdera resultaten. 
Valet av metod ska grundas på vad det är författaren vill uppnå med sin undersökning av en 
problemställning och hur bästa möjliga resultat kan nås beroende på vägval. (Andersen, 1998) 
 
Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod är det första av valen författaren ställs inför. 
Detta beslut grundas på den undersökning författaren ämnar utföra, om undersökningen är 
naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig. Nästa steg i metodprocessen blir valet av data 
där författaren ställs inför ett flertal alternativ så som primära eller sekundära, stimuli eller 
icke stimuli. Valet av data får en stor betydelse för undersökningens utgång, huruvida en 
slutsats av kvalitet kan nås eller ej. (Andersen, 1998). 
 
Datainsamlingen samlas in från en, av författaren, vald population där begreppen validitet och 
reliabilitet har en central roll. Om den slutsats som presenteras skall ha ett värde för sin 
omgivning krävs det att den är utförd på ett korrekt sätt och att den mäter det den utger sig för 
att mäta. 
 
Här följer en presentation av vetenskapliga metoder, därefter redogörs för den här uppsatsens 
specifika val av metod som är grundad på en reproducering av en gammal uppsats.  

Metodfakta 
Val av population 
Valet av population baseras på studiens design och avgränsning. Vi har valt en studie med en 
ex post-facto-design där den population som ingår är densamma som tidigare för att vi i 
efterhand ska kunna uttala oss om resultaten. Vår studie är jämförande och har sin 
utgångspunkt i en tidigare undersökning, vilket gör att vi är begränsade till den population 
som tidigare använts för att kunna generera en trovärdig studie. Detta är en ex post-facto-
studie som genomförs i kronologisk ordning för att författaren i efterhand kunna uttala sig om 
en förutspådd händelse. (Andersen, 1998. s.127) 
 
Insamling av data 
Val av data som ska ligga till grund för analysen och slutsatsen delas upp i tre grupper, de 
kvantitativa eller kvalitativa, de primära eller sekundära och stimulidata eller icke stimulidata. 
(Andersen, 1998, s.150) Datainsamlingsmetoden bör vara klar vid arbetets början men den 
slutgiltiga metoden påverkas mycket av styrkor och svagheter i fältarbetet. Praktiken kan 
skilja sig mycket från teorin och det kan leda till att begränsningar i datainsamlingen kan bli 
så stora att projektet måste läggas ned. (Andersen, 1998, s.149)  
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Primärdata är de data forskaren själv samlat in genom undersökningar, intervjuer eller 
liknande aktiviteter. (Andersen, 1998. s.150) Primärdata kan även delas in i stimuli- och icke-
stimulidata. Stimulidata är de data som samlats in av forskaren där undersökningsenheten 
utsatts för en avsiktlig stimulering, påverkats att reagera och svara. Alla data som samlats in 
utan stimulering klassas som icke-stimulidata och sådana kan t.ex. vara observationer av 
undersökningsobjektet. (Andersen, 1998, s.150) 
 
Sekundärdata är de data som andra än forskaren själv samlat in, dessa data kan vara insamlade 
av kollegor, institutioner eller liknande. (Andersen, 1998, s.150) 
 
Intervjuupplägg 
Vi har använt oss av en öppen intervjuform genomförd via en enkätundersökning, precis som i 
tidigare studie. Frågorna är bestämda på förhand och lika för alla intervjuade. Vi önskar få 
svar på hur respondenterna uppfattar vårt problemområde. Vi har tagit emot svaren på 
intervjun ordagrant, bearbetat och analyserat dem så att de kan ingå i uppsatsen. Vi har tagit 
personlig kontakt och använt personer som själva kan ha ett intresse av en uppföljande studie 
för att på så sätt minimera bortfallet. 
 
Reliabilitet 
Reliabiliteten mäter hur pass mycket det resultat som undersökningen gett har påverkats av 
tillfälligheter. Hur korrekt vi mäter det vi mäter, oavsett vad vi avser att mäta, är av betydelse. 
(Andersen, 1998, s.85). För att nå en hög reliabilitet är det viktigt att undersökningen är 
korrekt utförd. Om två forskare använder sig av samma metod vid en positivistisk 
forskningsundersökning av samma material är det mycket viktigt att samma metod används 
för att resultaten skall kunna vara intersubjektivt testbara. Det gör det möjligt att bortse från 
personligheterna hos forskarna och på så sätt nå hög reliabilitet. (Thuren, 1996, s.22). För att 
nå maximal reliabilitet skulle alla mätningar ge samma mätvärde, reliabilitet kan sägas vara 
graden av avsaknad av slumpmässiga fel. Reliabiliteten visar på hur väl upprepade mätningar 
av samma sak med samma mätmetod överensstämmer med varandra, oavsett hur de stämmer 
med det sanna värdet. (http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/reliabilitet.htm, 2006-04-
05) 
 
Validitet  
Validiteten kan delas upp i två begrepp, giltighet och relevans. Giltigheten talar om i vilken 
grad den generella överensstämmelsen mellan de teoretiska och empiriska begreppsplanen har 
uppnåtts. Relevansen beskriver hur relevant det empiriska materialet och variabelurvalet är för 
undersökningen. (Andersen, 1998, s.85). Hög validitet betyder att man verkligen undersöker 
det man ville undersöka och inget annat. (Thuren, 1996, s.22-23). Graden av validitet hos en 
mätmetod visar på hur mätningarna stämmer med det sanna värdet. En hög validitet 
förutsätter en hög reliabilitet då en god överensstämmelse kräver att de slumpmässiga felen är 
försumbara. (http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/reliabilitet.htm, 2006-04-05) 
 
Förberedelsefas 
Förberedelsefasen är den första av de tre faser som ingår i den ursprungliga studien från 
vårterminen 2004. Förberedelsefasen berör i ursprungsuppsatsen planering, utbildning och 
målformulering hos de berörda revisionsbyråerna.(IAS/ IFRS 2005-Ur de fyra stora 
revisionsbyråernas perspektiv, 2004, s.10) Vi har delat in förberedelsefasen i avsnitten 
interutbildning, kundbemötande och målformulering. 
 
 



 7

Genomförandefas  
Genomförandefasen är den andra av de tre faser som ingår i den ursprungliga studien från 
vårterminen 2004. Genomförandefasen delas där in i implementering, process och problem. 
(IAS/ IFRS 2005-Ur de fyra stora revisionsbyråernas perspektiv, 2004, s.10) Vi har delat in 
genomförandefasen i avsnitten övergång/ problem och övrigt. 
 
Resultatfas 
Resultatfasen är den uppföljande fasen som ska undersöka om det blev som man tänkt sig och 
delas i den ursprungliga studien in i; tolka resultat, utvärdera och förbättra. (IAS/ IFRS 2005-
Ur de fyra stora revisionsbyråernas perspektiv, 2004, s.10) Vi har delat in resultatfasen i 
avsnitten målformulering, planering, utbildning, kundbemötande och övrigt. 

Val av metod 
Vi har valt att utgå från uppsatsen ”IAS/ IFRS 2005-Ur de fyra stora revisionsbyråernas 
perspektiv” från vårterminen 2004. Vi avser att på nytt samla in data för att analysera 
förberedelsefasen och genomförandefasen före och efter övergången. Samt samla in data och 
analysera den sista fasen, resultatfasen för att slutföra de tidigare författarnas förslag på 
fortsatta studier. Det val av metod som vi här presenterar grundas helt på de tidigare 
författarnas val av metod. En skillnad som är nödvändig för studien är det av oss omarbetade 
upplägget och strukturen då vi inom ramen för en upprepning vill göra förbättringar och sätta 
vår egen prägel på arbetet. 
 
Metodvalet i vår uppsats sker enligt följande: En kvalitativ metod väljs då den metoden 
används för att komma fram till en förklaring på problematiseringen i uppsatsen, att genom 
användandet av denna metod skapa förståelse för problemformuleringen genom insamling av 
olika data. Den kvalitativa metoden har till huvudsaklig uppgift att skapa förståelse för 
problemställningens samband med helheten. Kvalitativa data samlas bäst in genom så kallade 
frågetekniker, bland annat intervjuer och passar därför bäst till denna uppsats. (Andersen, 
1998, s.31) 
 
Respondenterna, populationen som ska ligga till grund för datainsamlingen är densamma som 
i tidigare studie och har angetts i avgränsningarna. De revisionsbolag som ingick i den tidigare 
studien är i denna studie enligt avgränsningarna desamma. Vi har även försökt använda oss av 
samma personer men i vissa redovisade fall fått använda oss av någon annan på samma byrå 
med liknande arbetsuppgifter. De data vi samlar in från angiven population utgörs av både 
primära och sekundära data. Primärdata i form av egna e-mail intervjuer och telefonintervjuer 
där samtliga är av stimuli form. De sekundära data som används är litteratur, 
ursprungsuppsatsen, intervjumall, internetinformation, nätskrifter och offentliga utredningar. 
 
Nästa steg i studien är att vi använder oss av teori och empiri för att utföra en analys som ska 
ligga till grund för slutsatsen. Teorin och empirin har delats in i de olika faserna: 
förberedelsefasen, genomförandefasen och resultatfasen. Då den tidigare studien begränsade 
sig till de två första faserna och vår studie tar upp helheten innebär detta att resultatfasen 
endast ingår i den empiriska delen. 
 
Anledning till att vi valt att dela in faserna i andra aktiviteter än ursprungsförfattarna är att vi 
har valt en annan struktur med syfte att göra vår analys tydligare. Det kan uppstå en viss 
förvirring kring analysens tillvägagångssätt och därför förtydligas detta. Förberedelsefasen 
och genomförandefasen har analyserats genom att jämföra tidigare empiri som presenterats i 
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teoridelen med vår empiri. Resultatfasen, som ej analyserades i ursprungsuppsatsen, har vi 
analyserat utifrån empirin. 
 
Vi genomför analysen genom att jämföra den teoretiska delen med den empiriska och på så 
sätt arbeta fram information som ska ligga till grund för slutsatsen. Då de data som ligger till 
grund för hela studien bygger på information insamlad från respondenterna i två skilda 
omgångar, är det mycket viktigt att som oberoende och opartisk i synen på de olika 
revisionsbolagen inse effekten av att varje respondent i sig är en marknadsförare för sin egen 
byrå. Vi som författare måste med försiktighet använda oss av den information som vi väljer 
att redovisa i vår studie.  
 
För att slutsatsen skall vinna gensvar hos läsarna är det av största vikt att den bygger på en väl 
redovisad vetenskaplig metod. 
 
Avslutningsvis har det metodval vi presenterat gjorts utifrån en strävan att nå en så hög 
kvalitet som möjligt på studien. Denna kvalitet delas upp i två tidigare presenterade delar. Vi 
vill uppnå en hög reliabilitet som möjligt genom att om möjligt använda samma respondenter 
och på så sätt minimera subjektiv påverkan på resultatet. En hög reliabilitet nås även genom 
att utföra studien inom samma ramar som tidigare undersökning. Vi vill uppnå en hög 
validitet genom att undvika systematiska fel som vid missförstånd och feltolkningar. I 
ursprungsuppsatsen har vi efter sammanställning av intervjusvar skickat en sammanställning 
för granskning till respondenterna.  
 
Vi har genom denna presentation av metoden velat ge en klar bild av vårt vägval, motiverat 
varför och gett möjligheten till reproducering av vår studie. 
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Teori 
I teoridelen presenteras ursprungsuppsatsens empiriska material kompletterat med 
nödvändiga fakta för att kunna förstå analysen och slutsatsen. 

Redovisningsteori 
”Med extern redovisning avses en sammanfattande bild av en organisations affärer med 
omgivningen”(Gröjer, 2002, s.22)  
 
Varför behöver vi då förändra vår redovisning? Är inte de svenska rekommendationerna 
tillräckliga? Syftet med att införa en gemensam europeisk redovisningsstandard är att nå 
harmonisering, man vill kunna jämföra företag i olika länder på lika villkor samt underlätta 
konkurrensen på kapitalmarknaden. Svenska företag har, enligt den kontinentala traditionen, 
anpassat sin redovisning efter försiktighetsprincipen och har därmed haft svårt att hävda sig på 
den internationella marknaden. USA som kontrollerar stora delar av kapitalmarknaden, 
redovisar enligt den Anglosaxiska traditionen, vilket leder till att svenska företag som 
använder försiktighetsprincipen är undervärderade vid jämförelser (Smith, 2006, s69).  
 
Enligt narrationsskolan kan man se årsredovisningen som en berättelse, författad av företagets 
bästa historieberättare. Denna berättelse fungerar som ett marknadsföringsdokument, företaget 
riskerar att betraktas som riskabelt om presenterad information är felaktig. Omvänt är det en 
stor fördel marknadsföringsmässigt om informationen är utförlig och trovärdig. (Gröjer, 2002, 
s.30) Synen på redovisning enligt narrationsskolan visar på vikten av jämförbarhet och 
frivillighet. IAS/IFRS har med sin anpassning till de Anglosaxiska redovisningsprinciperna 
gett svenska företag en möjlighet att med sin narrationsberättelse ge ut en text som även går 
att läsa internationellt. Narrationskolan ger en syn på redovisning och är ej att betrakta som 
sanning, när det gäller IAS/IFRS fungerar den som en förklaring till hur man kan se på 
harmoniseringen mellan länder. Vi begränsar oss inte till narrationsskolan utan vill bara 
använda den för att belysa ett samband. 

Bakgrund 
EU har, från årsskiftet 2004, infört nya regler angående redovisning som ska gälla som en 
gemensam standard för alla medlemsländer. Dessa standarder går under benämningen 
IAS/IFRS. Tidigare gällde i Sverige redovisningsrådets rekommendationer för hur företagens 
redovisning och rapportering ska ske. Övergången till IAS/IFRS innebär att de företag som 
tidigare använt redovisningsrådets rekommendationer måste genomföra vissa förändringar. 
Redovisningsrådets rekommendationer är redan till 90 % rena översättningar av IASB:s 
standarder, men kunde p.g.a. ÅRL(Årsredovisningslagen) ej följas fullt ut. 
(http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/IASboken2005/$file/IASBoken2005.pdf, 
2006-04-08) IASB grundades år 2001 och har sitt huvudkontor i London. Föregångaren till 
IASB var IASC. De standarder som utarbetats av IASC är de som benämns IAS och de som 
givits ut av IASB är de som benämns IFRS. IASB har valt att behålla namnskillnaderna och 
benämner helheten av standarderna som IAS/IFRS. (Westermark, 2005, s.21)  
 
IFRIC för IFRS och motsvarande SIC för IAS är ett forum för frågor och 
tolkningsanvisningar angående standarderna IAS/IFRS. Frågor gällande standarderna läggs 
upp på IASB:s hemsida och blir efter ett remissförfarande besvarade och publicerade. 
(http://www.iasb.org/current/ifric.asp, 2006-03-01) (Westermark, 2005, s. 29) 
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Den officiellt gällande lagstiftningen inom EU publiceras löpande i ”Europeiska unionens 
officiella tidning” där man tar upp nytillkomna standarder, vilka som utgått och eventuella 
ändringar.(Westermark, 2005, s.12). 
 
Regelverket IAS/IFRS kommer att vara av vikt att känna till för en rad yrken, bl.a. 
redovisningspersonal, ekonomipersonal, ekonomichefer, revisorer, advokater, ekonomiska 
rådgivare och redovisningsexperter. En mer övergripande insikt kommer även att vara 
nödvändig för bl.a. journalister, studerande, lärare och den aktieinvesterande allmänheten. 
(Westermark, 2005, s.9)  

 
USA har fungerat som en förebild inom redovisning för normgivare över hela världen då 
USA:s första normgivningsorgan går tillbaka ända till år1887. IASB är den europeiska 
förkortade motsvarigheten till amerikanska FASB som ger ut standarderna FAS. (Föreläsning, 
Stockholms Universitet, 2006-03-02) (Westermark, 2005, s.18) De stora skillnaderna mellan 
FASB och IASB berör synen på redovisningens syfte, EU:s redovisningsmål har sedan 1978 
varit att skapa en ”true and fair view”. (Westermark, 2005, s.18) ”Medan man i Europa 
fokuserade på redovisningen som en sann och rättvisande bild av företaget ansåg FASB att 
redovisningen inte var ett mål i sig utan enbart handlade om att tillhandahålla den information 
som var användbar vid beslutsfattande” (Westermark, 2005, s.19) 
 
I och med Storbritanniens inträde i EU gick man mer mot ”true and fair” som ett övergripande 
direktiv inom EU:s redovisningsnormer. I Sverige har vi valt att översätta detta begrepp med 
”rättvisande bild”. Effekten av det är fortfarande oklar. Den kontinentala traditionen som 
omfattade de västeuropeiska länderna, utom Storbritannien, Irland och Holland, har i och med 
införandet av IAS/IFRS fått ge vika för den Anglosaxiska traditionen. (Smith, 2006, s.70-71). 
Den kontinentala traditionen har sin grund i romersk rätt och är baserad på nedskrivna lagar 
till skillnad från den Anglosaxiska traditionen som bygger till stor del på sedvanerätt.(Smith, 
2006, s.67-68) Sverige har med inträdet i EU tvingats gå ifrån en redovisning som stämmer 
med lagen och närmat sig den Anglosaxiska traditionens ”rättvisande bild” i redovisningen. 
  
EU:s syfte med införandet av IAS/IFRS är att ett företags årsredovisning ska vara jämförbar 
internationellt och ge en rättvisande bild av ställning och resultat oberoende av vilket land det 
gäller. IASB, som är ett oberoende organ, ska verka för harmonisering av internationellt 
använda redovisningsprinciper.  (Westermark, 2005, s.21) Detta är anledningen till att EU valt 
att införa IAS/IFRS. 
 
I USA betonas redovisningens sociala roll, att målet är föränderligt och påverkas av 
omvärldsfaktorer samt de begränsningar som ligger i redovisningens natur. (Westermark, 
2005, s.19)Trots att en serie försök gjorts för att försöka samordna standarderna vill inte USA 
släppa på sina principer, detta har skapat de två varianterna av den Anglosaxiska traditionen; 
FASB och IASB. 
 
Skillnader mellan årsredovisningar i företag i olika länder påverkas av sociala och 
ekonomiska skillnader samt skillnader i lagstiftning. (Westermark, 2005, s.27) IASB 
begränsar nationella regeringars bestämmanderätt och företräder synpunkten att expertstyret 
är att föredra framför folkstyret.. Synpunkten delas ej av alla regeringar och motsätts av vissa. 
(Westermark, 2005, s.28)  
 
”IAS-förordningen” innebär att noterade företag fr.o.m. 2005 ska upprätta sina 
koncernredovisningar enligt EU:s redovisningsstandard. (Westermark, 2005, s.28) I dagsläget 
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finns det fem IFRS standarder och 31 IAS standarder enligt uppgift på IASB:s hemsida 
(http://www.iasb.org/standards/summaries.asp, 2006-03-01). Stora börsnoterade bolag ska 
genom sin användning av normerna utgöra förebilder för mindre företag. (Westermark, 2005, 
s. 29) IASB hanterar för närvarande inte: innehåll i verksamhetsberättelsen, VD-rapporten, 
frågor kring verifikationer, val av metod för löpande bokföring, arkivering och presentation av 
räkenskapsmaterial. Rekommendationerna täcker de mest väsentliga posterna i företagets 
balans- och resultaträkning och fastställer uppgiftslämnandet i övrigt i företagens 
årsredovisningar och delårsrapporter. (Westermark, 2005, s.29)  
 
För att IASB ska få anta en viss standard gäller vissa grundläggande principer; de får ej strida 
mot rättvisande bild, de ska bidra till det europeiska gemensamma bästa och uppfylla 
kriterierna för begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (Westermark, 2005, 
s.35) Till skillnad från andra självreglerande normsättande standarder måste IAS/IFRS följas 
fullt ut, det är m.a.o. ej tillåtet att göra avvikelser och lägga till en förklaring om 
varför.(Westermark, 2005, s. 9) Ur IAS 1 framgår att finansiella rapporter stämmer överens 
med IAS endast om de uppfyller samtliga krav i alla de standarder som använts i rapporten, 
hänsyn måste även tas till de tolkningsanvisningar som publicerats. (Westermark, 2005, s.38) 
Vid en konflikt mellan vår svenska årsredovisningslag och EU:s redovisningsstandarder gäller 
företräde för EU:s regelverk. Då samma punkt ej finns med i båda gäller ÅRL som tidigare. 
 
Bedömningen regeringen gjort i ”IAS-förordningen” är att IAS/IFRS underlättar 
jämförbarheten mellan svenska och utländska företag och gör det lättare för svenska företag 
att etablera sig utomlands. Regeringen ser en svårighet i att man i EU:s regelverk använder 
marknadsvärdering istället för anskaffningsvärde vilket får beskattningskonsekvenser i 
Sverige. Marknadsvärdering leder till en tidigareläggande av skatteuttaget. Regeringen ser 
även en fara i att underlaget för beskattning utformas av ett utländskt organ som de inte har 
kontroll över. IAS/IFRS utger sig ej för att kunna ligga till underlag för beskattning. Detta är 
anledningen till att det endast är koncernredovisningen som måste vara utformad i enlighet 
med IAS/IFRS i svenska företag. Koncernredovisningen har ingen koppling till beskattningen 
i företaget. (Westermark, 2005, s. 41) För företag som är noterade utanför EU och lyder under 
andra internationellt godkända standarder får länderna själva besluta om dispens för övergång 
till IAS/IFRS standarder för koncernredovisning fram till 2007-01-01. (Westermark, 2005, 
s.36) 
 
Lagtext 
Förslag till lag om tidpunkt för vissa företags tillämpning 
av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder 
Härigenom föreskrivs följande. 
Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder och som endast har skuldebrev 
noterade på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan 
reglerad marknad behöver inte tillämpa förordningen förrän för 
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. (Regeringens hemsida, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/16/71/93f68bf3.pdf, 2006-04-06) 



 12

Sammanställning av ursprungsuppsatsens empiri 
De revisionsbyråer som ingår i rapporten är Deloitte, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings 
PriceWaterHouseCoopers. Denna del i studien är baserad på den empiri som samlats in 
genom intervjuer till ursprungsstudien 2004 och behandlar förberedelsefasen samt 
genomförandefasen. 

Förberedelsefasen 
Intern utbildning: 
Alla fyra revisionsbyråer har satsat på att utbilda sin personal internt i förberedelsefasen.  
 
Deloitte har skapat en specialistgrupp som fått en tvådagars utbildning, det har även hållits 
interna utbildningar och seminarier för revisorerna med syfte att höja nivån på byråns 
revisorer.(IAS/ IFRS 2005, s15)  
 
Ernst & Young har en befintlig specialistfunktion som ingår i Ernst & Youngs globala grupp 
för IAS/ IFRS frågor och som kommer att jobba med frågor kring implementeringen. Ernst & 
Young kommer även ha interna svenska och globala utbildningar samt seminarier.(IAS/IFRS 
2005, s.14) 
 
KPMG har en s.k. ”IFRS-desk” inom KPMG International dit olika länder kan vända sig med 
svåra tolkningsfrågor. De har även en intern akutgrupp som snabbt kan hjälpa till vid problem. 
KPMG har som krav att de revisorer och specialister som jobbar med företag som tillämpar 
IAS/ IFRS ska ha rätt kompetens, denna kan uppnås med de kurser som ställs till förfogande. 
Man förtydligar att kompetensen måste uppnås redan under 2004. Inom kort kommer ett antal 
revisorer att utbildas till IFRS-reviewing partners som har till uppgift att göra en granskning 
på de årsredovisningar som upprättats. KPMG använder de sig av ”tool-kits” som ska fungera 
som hjälpmedel vid implementeringen av IAS/IFRS 2005. KPMG international tillhandahåller 
en ”IFRS-desk” dit länder kan vända sig för hjälp vid tolkningssvårigheter. (IAS/IFRS 2005, 
s.16-17) 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har valt att lägga in internutbildning tidigt för alla som 
berörs av implementeringen, denna har kompletterats med en obligatorisk utbildning som ska 
uppdateras årligen. Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har i ett tidigt skede lagt ner resurser 
på att produktutveckla sina system och verktyg inför övergången till IAS/IFRS 2005. 
(IAS/IFRS 2005, s.13) 
 
Kundbemötande 
Deloitte har som mål att bistå och hjälpa sina kunder, de kommer att jobba proaktivt med 
kunden redan i ett tidigt skede i övergången. (IAS/IFRS 2005, s.15) 
 
Ernst & Young anser sig assistera kunden på bästa sätt genom att ha en hög utbildningsnivå 
på sin personal. Att vara till hjälp för befintliga kunder och stödja icke-kunder. Ernst & Young 
har som mål att nå en hög kompetens inom tekniska avdelningar för att kunna ge kunderna 
bästa möjliga support vid implementeringen av IAS/IFRS 2005. (IAS/IFRS 2005, s.14) 
 
KPMG har som mål att medvetandegöra övergången hos kundföretag och säkerställa att 
företagsledning och styrelse vidtar lämpliga åtgärder i tid. (IAS/IFRS 2005, s.17) 
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Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har i ett tidigt skede lagt ned resurser på att 
produktutveckla sina system och verktyg för att kunna hjälpa sina kunder vid övergången till 
IAS/ IFRS. 
 
Målformulering 
Deloitte har som övergripande mål att ge support till sina kunder vid övergången och att 
marknadsföra sig via olika kampanjer. Dessa mål ingår i Deloitte & Touche strategi som går 
ut på att jobba proaktivt, att kunna hjälpa till i ett tidigt skede. 
 
Ernst & Young har som mål att med hjälp av en hög intern utbildningsnivå kunna bistå kunder 
med hjälp vid övergången till IAS/IFRS 2005.  
 
KPMG har som krav att alla berörda revisorer och konsulter skaffar sig den utbildning och 
kompetens som behövs för respektive område. KPMG vill inte närmare delge sina strategiska 
mål och satsningar då de anser detta vara konkurrenskänslig information. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers gör sina förberedelser utifrån tanken att på bästa sätt 
kunna bistå sina kunder. 

Genomförandefasen 
Övergång och problem: 
Alla fyra revisionsbyråer tar hänsyn till att genomförandet skiljer sig åt beroende på det 
enskilda företaget. 
 
Deloitte har som förslag att erbjuda sina kunder ett kvalitetssäkrat s.k. skuggbokslut, ett IAS/ 
IFRS bokslut som vid sidan av det ordinarie bokslutet färdigställs året före implementeringen 
av IAS/ IFRS. Deloitte har även utarbetat en trestegsfas för genomförandet hos kunden. De tre 
stegen syftar till att titta på IAS/ IFRS betydelse i företaget, resursbehovet och rutiner/ 
processer som behöver ändras. Deloitte ser ett resursproblem hos företagen som skapar en 
motvilja att ta övergången på allvar. (IAS/IFRS 2005, s.15-16) 
 
Ernst & Young har en utarbetad handlingsplan med olika metoder för att underlätta arbetet, ett 
strukturerat upplägg för att bemöta kundens krav. Revisionsbolaget ser dock ett problem i att 
det är kunden som styr övergången genom sin efterfrågan på expertis. Sena kunder kan 
innebära en stor arbetsbelastning. (IAS/IFRS 2005, s.14) 
 
KPMG börjar med att i ett första steg analysera behovet hos det aktuella företaget. I vissa 
avancerade fall anser de det vara lämpligt att tillsätta en arbetsgrupp som gör en detaljerad 
bedömning av företagets behov. Utifrån detta anpassas processer, rutiner och system m.m. till 
IAS/ IFRS. Brist på resurser ses som det stora problemet för företagen vid övergången. 
(IAS/IFRS 2005, s.17) 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har utvecklat en metodik som bygger på principen att 
kunskap överförs till företagen samt att den anpassas efter företagens önskemål och 
utformning. (IAS/IFRS 2005, s.13) 
 
Övrigt 
Deloitte vill inför övergången åka ut och besöka sina kunder för att presentera sin metod, den 
trestegsfas som nämnts tidigare. Att i tre steg; 1. Skapa sig en uppfattning om IFRS betydelse, 
det vill säga i vilken omfattning och grad det aktuella företaget berörs. 2. Analysera och 
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utvärdera vilka resurser som skall användas. 3. Produktutveckla IT system samt se över 
rutiner och processer.  
 
Ernst & Young, Ola Wahlquist menar att IAS/IFRS är en global fråga, avstämning vid större 
frågor måste ske globalt på grund av att svenska lösningar inte gäller i alla lägen. Ola 
Wahlquist nämner dock att alla större revisions bolag har policys för hur osäkra tolkningar ska 
lösas. 
 
KPMG har ett strukturerat upplägg med verktyg och checklistor för genomförande fasen som 
har utarbetats både lokalt och globalt . 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har som tidigare nämnts en metodik för att överföra 
kunskap, denna benämns TrasitionIAS och ska vara en hjälp för kundföretag genom 
övergångsprocessen. IAS-Transition Support specialister ska kunna vara behjälpliga för 
företagen vid denna process. 

Fakta om företagen 
Här presenteras fakta om företagen som är viktiga för förståelse av teori och empiri. 

Deloitte 
” We are driven to be recognized as the best professional services firm in the world” 
(http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D8113,00.html, 2006-03-13) 
 
I Sverige 950 medarbetare, globalt 120 000 i 150 länder. 
 
Deloitte har utvecklat utbildningsmoduler via e-learning som ska vara till hjälp med att ge 
förståelse för IFRS. De laddas ned kostnadsfritt och är ge exempel på hur standarderna ska 
tillämpas praktiskt, kompletterat med förklaringar och teoretiskt material. 
(http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D52594,00.html, 2006-04-20) 
 
IAS Plus är Deloittes globala sida för bl.a. publikationer, verktyg, nyheter och länkar gällande 
IAS/ IFRS. Här ligger även e-learning modulerna som ska kunna vara ett hjälpverktyg både 
internt och externt. (http://www.iasplus.com/index.htm, 2006-04-20) 

Deloitte skriver på sin hemsida att de jobbar proaktivt med kunden, avvaktar ej instruktioner 
utan föreslår åtgärder som ska hjälpa kunden och underlätta införandet av helhetslösningar för 
byråns klienter. 
(http://www.deloitte.com/dtt/section_home/0%2C1041%2Csid%25253D38876%2C00.html, 
2006-04-21) 

Ernst & Young 
”Ernst & Young ska vara det revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders 
framgång genom att skapa värde och förtroende”  
(http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/OM_EY_varderingar, 2006-03-13) 
 
Ernst & Young har i Sverige ungefär 1 600 heltidsanställa. Globalt har Ernst & Young 107 
000 medarbetare i fler än 140 länder. 
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Technical department är Ernst & Youngs specialistgrupp för support inom svensk och 
internationell redovisning, här tillhandahåller erfarna medarbetare med specialistkompetens 
rådgivning gällande bl.a. konverteringen till IAS/ IFRS. 
(http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Publika_bolag_Technical_Department, 2006-
04-21) 

KPMG 
”Vi ska vara ledande på våra marknader”( http://www.kpmg.se/pages/101274.html, 2006-03-
13) 

 I Sverige har KPMG 1600 medarbetare, globalt 94 000 medarbetare i 148 länder  

KPMG har en specialistgrupp för IFRS frågor som drivs i samarbete med KPMG 
International. Gruppen ska kunna ge rådgivning till företagets kunder vid behov av hjälp p.g.a. 
problem med konverteringen. (http://www.kpmg.se/pages/100151.html, 2006-04-21) 

I KPMG:s verktygslåda för konsekvensanalys ingår testet IAS Complexity and Capability 
som mäter effekten av konverteringen för företagen i ett tvådimensionellt diagram som visar  
hög-låg komplexitet/  hög-låg kompetens. 
(http://www.kpmg.se/download/101014/109229/Magasinet_1_2002.pdf, 2006-04-25) 

Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
”... att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger 
förtroende” 
(http://www.pwcglobal.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA
34E, 2006-03-13) 
 
I Sverige har Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 3000 medarbetare, globalt 120 000 
medarbetare och de finns i 139 länder 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har en IFRS-support avdelning för internt och externt 
behov på den globala hemsidan. 
(http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/E24D5DF7E8C5AE92852570130058C230, 
2006-04-21) 
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Empiri 
Här sammanställs respondenternas svar på intervjuplanens frågor och  presenteras i de tre 
faserna: förberedelsefasen, genomförandefasen och resultatfasen. 

Deloitte 
Intervju har gjorts med Thomas Strömberg som är verksam hos Deloitte som auktoriserad 
revisor med IFRS som ansvarsområde. 
 
Intervjusammanställning Deloitte. 
 
Förberedelsefasen  
Internutbildning 
Deloitte förberedde sig inför övergången till IAS/IFRS 2005 genom att utbilda sina revisorer 
grundligt samt genom att kvalitetssäkra samtliga projekt som revisionsbyrån var involverade i 
när det gäller övergångsfrågor kring IAS/IFRS 2005. 

 
Den utbildning som genomfördes av byråns revisorer har varit lärarledd med e-learning som 
ett komplement. Deloitte ser utbildningen som en avgörande satsning för att nå en enhetlig 
tillämpning av regelverket vid övergången till IAS/IFRS 2005.  

 
Övriga berörda yrkesgrupper på byrån har utbildats sparsamt. Den utbildning som skett har 
varit i form av nyhetsseminarier som ej varit obligatoriska. Deloitte anser revisionspersonalen 
på kort sikt har haft högsta prioritet när det gäller utbildning inom IAS/IFRS 2005. 

 
Kundbemötande 
Kundens behov inför övergången till IAS/IFRS 2005 har Deloitte mött genom att fokusera på 
att hjälpa kunden i själva övergången, dels i projekt men även i riktade utbildningsinsatser. 
 
Målformulering 
De mål som byrån satte upp inför övergången till IAS/IFRS 2005 gick ut på att byrån skulle 
säkerställa tillsättning av kompetenta expertresurser i alla IFRS övergångar. Detta skedde för 
att kvalitetssäkra processen samt de tekniska avvägningar som gjordes. 
 
Genomförandefasen 
Övergång och problem 
Byrån har löst de problem som uppstått vid övergången och tolkning av regelverket praktiskt 
genom interna diskussioner, medverkan i internationella diskussionsgrupper samt genom 
samråd med Deloitte Excellence Centers (internationella interna expertgrupper). 
 
Övrigt 
Deloitte har från sina kunder upplevt en viss frustration över att tillämpningen av regelverket 
är svårt och kräver egen tolkning. I stort sett upplever man dock att kunderna är nöjda. Den 
frustration som uppstått har uppstått på grund av regelverkets principbaserade karaktär, det 
vill säga att det varit svårt att få konkreta och tydliga svar. Ofta skall regelverket tolkas och 
översättas innan tillämpningen kan fastställas. 
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Resultatfasen 
Målformulering 
Deloitte anser att de mål som sattes upp inför övergången till IAS/IFRS 2005 rimligen har 
uppnåtts. Sett i efterhand anser byrån att de, mot bakgrund av tillgängliga resurser och 
efterfrågan på kompetens inom området, har nått målen. 
 
Planering 
De förberedelser som revisionsbyrån gjorde inför övergången har fungerat bra och inget har, 
enligt respondenten, framkommit som pekar på att övergångsprocessen inte gått bra. Sett i 
efterhand finner Deloitte att inga delar av de förberedelser och planering som gjordes inför 
övergången som skulle ha gjorts annorlunda. 
 
Utbildning 
Sett i efterhand har den avvägning mellan att hjälpa klienter till revisionsbolaget och att 
utbilda sin egen personal blivit acceptabel enligt den bedömning som Deloitte gjort. 
 
Kundbemötande 
De kunder som byrån hjälpt har haft en mycket blandad nivå på förberedelserna inför 
övergången. Deloitte bedömer att de stora bolag de haft som kunder varit bättre förbereda än 
de små där vissa varit sent ute och haft sämre bakgrundskunskaper. 
 
Övrigt 
De aspekter som påverkat en väl genomförd övergång till IAS/IFRS har enligt Deloitte varit 
god förberedelse, god teknisk intern kompetens och dedikerade resurser. Byrån ser även 
stödet från ledningen/ styrelsen som viktiga för en väl genomförd implementering. 
 
För att ha nått ett bättre resultat, sett i efterhand, anser Deloitte att man kunde ha tillfört mer 
resurser då efterfrågan översteg utbudet av expertis.  

Ernst & Young 
Intervjun har gjorts med anonym. 
 
Intervjusammanställning Ernst & Young 
 
Förberedelsefasen 
Internutbildning 
Ernst & Young förberedde övergången till IAS/IFRS 2005 genom utbildningsprogram för 
personalen, ackrediteringskrav (IFRS godkännande) för påskrivande revisorer och genom 
IFRS risk management policies. Revisionsbolaget genomförde kundseminarier med speciella 
grupper som hade till uppgift att stödja kunderna i IFRS konverteringen. 
 
Den utbildning som Ernst & Youngs revisorer fick var först en grundläggande kurs med därpå 
efterföljande uppdateringskurser. För självstudier fanns också webbaserade kurser som tillägg. 
Specialistutbildade personer har jobbat som technical reviewers (kvalitetssäkrare oberoende 
från revisionen). 
 
Övrig personal har ej haft högsta prioritet i utbildning inom IAS/IFRS 2005. Ernst & Young 
har dock även översiktligt utbildat denna grupp genom korta informationsseminarier. 
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Kundbemötande 
Ernst & Young har bemött sina kunder inför övergången till IAS/IFRS 2005 via löpande 
rådgivning samt genom att stimulera kunden till att gå skräddarsydda och allmänna 
seminarier. 
 
Målformulering 
De mål som byrån satte upp avseende IFRS kunskap har främst varit att få påskrivande 
revisorer och teammedlemmar ackrediterade för att kunna revidera och avge en 
revisionsberättelse på IFRS redovisningen. 
 
Genomförandefasen 
Övergång och problem 
Lösningen av problem kring övergången till IAS/IFRS 2005 har skett enligt Ernst & Youngs 
organisation för dessa frågor och i enlighet med den globala policyn. Många 
problemställningar kring tolkning av tillämpningsfrågor har krävt avstämning med den 
globala centrala desken då det finns globala krav på enhetliga svar kring sådana frågor. Inga 
individuella landspecifika lösningar har kunnat ges utan avstämning globalt. 
 
Övrigt 
Den respons som kunderna gett har i de flesta fall varit positiv angående byrån arbete för 
klienterna. 
 
Resultatfasen 
Målformulering 
De mål som sattes upp inför övergången har enligt Ernst & Young varit relevanta och 
uppnåeliga. De specifika problem som noterats kring byråns mål är att man inte alltid får ett 
100 % resultatutfall d.v.s. "Svårt att få med alla på båten samtidigt." 
 
Planering 
Förberedelserna/ planeringen har, med facit i hand, fungerat någorlunda friktionsfritt. Det 
största problemet enligt Ernst & Young är att kunderna varit sena men även att vissa revisorer 
inte tillräckligt tidigt prioriterat området på ett sätt som de borde. 
 
Sett i efterhand anser revisionsbolaget att man kanske borde ha varit tuffare kring kraven att 
internt sätta sig in mer i frågeställningarna samt även att påverka kunden att sätta sig in mer i 
frågeställningarna. 
 
Utbildning 
Ernst & Young värderar den utbildning som revisorerna på bolaget fått inför övergången till 
IAS/IFRS 2005 som tillräcklig, men att det är svårt att få en 100 % genomslagskraft på att alla 
går utbildningar som de ska. 
 
 
Kundbemötande  
Hur pass förberedda kunderna varit inför övergången bedömer Ernst & Young som blandat, 
vissa bra och andra sämre. 
 
Övrigt 
God framförhållning och tidig inläsning av regelverket anser Ernst & Young ha påverkat en 
väl genomförd implementering av IAS/IFRS 2005. 
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Något som Ernst & Young anser skulle ha gjorts annorlunda för att nå ett bättre resultat 
utifrån företagets perspektiv är att ställa högre krav på ledning och styrelse att sig in i 
regelverket och dess konsekvenser. 

KPMG 
Intervju har gjorts med Göran Arnell som är verksam på KPMG som redovisningsspecialist 
och rådgivare. Göran Arnell är ansvarig för KPMG Sveriges IFRS-tjänster och är KPMG 
Sveriges kontaktperson i det internationella samarbetet inom IFRS-tjänster inom KPMG 
International. 
 
Intervjusammanställning KPMG. 
 
Förberedelsefasen 
KPMG förberedde sig inför övergången till IAS/IFRS 2005 genom ett Internationellt 
samordnat projekt inom KPMG Europa och genom kartläggning av behovet hos kunderna 
respektive internt för revisorer och konsulter inom KPMG. Byrån säkerställde kompetenser på 
plats inom olika delområden, skapande av utbildningsorgan, utveckling av verktyg och 
publikationer för internt bruk och för kunder, kartläggning av kunder/potentiella kunder, 
informationsspridning internt och externt genom artiklar, genomförande av 
journalistseminarier och frukostmöten. 
 
Internutbildning 
Revisionsbyråns revisorer har utbildats delvis genom befattningsanpassade 
utbildningsprogram. KPMG har ställt interna krav på att alla Lead partners ska genomgå en 
praktikfallsbaserad 40-timmars kurs. Denna kurs var även obligatorisk för så kallade ”IFRS 
Reviewing Partners” (Partners som granskar andras revisionsuppdrag vad det gäller 
tillämpningen av IFRS). En uppföljning på individnivå av att adekvat IFRS-utbildning har 
genomförts har varit nödvändig, särskilt på uppdragsledarnivå. Löpande 
uppföljningsseminarier med nyheter inom IFRS, regelbundna storföretagsseminarier för 
revisorer där bland annat nyheter och aktuella tillämpningsfrågor behandlats har genomförts. 
Dessa ska fungera som en sporre till fortsatta, egna fördjupningar, val av kurser samt insikt 
om behov av avstämning med redovisningsspecialist. 
 
Övriga berörda yrkesgrupper har i princip samma utbud av kurser som berörda revisorer inom 
KPMG Sverige. Byrån har kurser för alla som arbetar med kunder som tillämpar IFRS, men 
på grund av modulupplägget har man på individnivå själv kunnat komponera och anpassa 
omfattningen av sin utbildning i IFRS. Vad gäller utbildning av redovisningsspecialister så 
har de lärt sig oerhört mycket genom sitt interna samarbete, genom egna kortare eller längre 
möten för att diskutera/presentera redovisningsfrågor, genom användning av interna databaser 
med IFRS-frågor och svar (nationell databas samt en internationell databas tillgängliga för 
redovisningsspecialisterna). Därutöver finns även ett antal olika kurser arrangerade av KPMG 
International.  
 
KPMG värderar utbildningen för övriga berörda yrkesgrupper på samma sätt som för 
utbildningen av revisorer 
 
Kundbemötande 
KPMG har försökt att vara proaktiv och identifiera problem/möjligheter före kunden. Fokus 
låg primärt på revisionskunder där KPMG har naturliga ingångar för sitt budskap. 
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Det har varit många överraskningar under konverteringsprocessen för kunder enligt KPMG 
och det särskilt i sent skarpt läge. De större bolagen har överlag haft resurser för att driva 
konverteringsprojektet på egen hand till skillnad från med mindre bolag som varit sämre 
rustade och mindre förbereda men inte heller haft så svåra IFRS problem att hantera. 
 
Målformulering 
Vilka mål byrån satt upp i och med införandet av IAS/ IFRS 2005 anser sig KPMG tyvärr inte 
kunna avslöja. 
 
Genomförandefasen 
Övergång och problem 
Problem som uppstått vid övergången har KPMG löst genom interna samråd med specialister 
och revisorer, ibland även branschvis. Avstämningar har även gjorts med andra delar av 
KPMG såsom med redovisningsspecialister i de andra nordiska länderna inkl. Island, 
avstämningar med KPMG International (IFRS Desken i London), avstämningar via FAR:s 
Redovisningskommitté (främst särsvenska tillämpningar) med företrädare från de andra stora 
revisionsbyråerna. Via dessa har frågor initierats som förts vidare till respektive byrås 
internationella IFRS-deskar. 
 
Övrigt 
De aspekter som har påverkat en väl genomförd övergång till IAS/ IFRS 2005 är, enligt 
KPMG, projektledningsförmåga i kombination med IFRS-kompetens. Detta har varit 
avgörande för en lyckad start på IFRS-implementeringen. Att tidigt identifiera problemen och 
kommunicera dessa på ett tydligt sätt.  
 
Resultatfasen 
Målformulering 
Sett i efterhand, anser KPMG att de uppsatta målen varit användbara och relevanta.  
 
De förändringar mot vad som förväntats i måluppfyllelsen för KPMG är att de överskattade de 
generella behoven av konverteringsrådgivning för många icke-finansiella företag och att 
byrån hade svårt med produktionskapaciteten för att klara av hela efterfrågan på 
konverteringsrådgivning inom den finansiella sektorn (i viss mån för banker, men i ännu 
högre grad inom försäkring). KPMG erfor en kraftig stegring av efterfrågan på sina tjänster 
under hösten 2005 när bolagen skulle påbörja sitt arbete med årsredovisningen för 2005 där 
deras tjänster på området vann mycket stor uppskattning hos i princip alla deras 
börsbolagskunder och ett stort antal bolag som inte var revisionskunder hos KPMG. 
 
Planering 
Förberedelserna/ planeringen har för KPMG inför övergången till IAS/ IFRS 2005 varit att de 
hade hög beredskap, men marknaden tog ofta initialt inte övergången på riktigt allvar – 
konsekvenserna ansågs vara överdrivna. Successivt ökade varseblivningen om de faktiska 
konsekvenserna hos kunderna och i viss mån även så hos revisorer/konsulter. 
 
När det gäller förberedelserna/ planeringen anser KPMG att de ytterligare skulle ha sökt 
förstärka sina egna resurser inom den finansiella sektorn (bank, försäkring) för där har 
”produktionskapaciteten” inte räckt till för att riktigt tillgodose marknadens behov. Det har 
varit svårt att rekrytera och har varit hög personalomsättning på specialister inom den 
finansiella sektorn. 
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Utbildning 
Den utbildning KPMG gett till revisorerna inför övergången till IAS/IFRS 2005 har varit 
uppskattad, men revisorerna har varit  pressade av förändringar på många områden inom vilka 
de måste vara uppdaterade, varför det ibland varit svårt för en del revisorer att hinna med 
utbildning och egen förkovran i den utsträckning som egentligen varit erforderlig. Detta har 
skapat ett mycket stort tryck på redovisningsspecialisterna. 
 
Sett i efterhand blev utbildningen av personal enligt KPMG bra i upplägget med moduler. I 
kurserna anser byrån att de borde ha använt sig av mer ”case-baserad” utbildning än de 
gjorde.  
 
Kundbemötande 
Responsen från kunderna har varit att de visat KPMG stor uppskattning, särskilt i slutspurten 
vid kundens förberedelser och arbete med årsredovisning enligt IFRS. De har många gånger 
mötts av kunder som har haft svårt att acceptera vissa nya regler och hoppats att KPMG 
feltolkat dem. Kunden har på gott och ont, blivit varse att redovisningen nu är komplicerad 
och dessutom internationell vilket inneburit att revisorn inte alltid kan avge svar på en specifik 
redovisningsfråga utan att konferera med nationella redovisningsspecialister. Dessutom måste 
många frågor stämmas av på internationell nivå (hos KPMG Internationals IFRS-Desk i 
London). 
 
Övrigt 
För att ha nått ett bättre resultat anger KPMG att företaget skulle ha börjat konverteringen 
tidigare, formerat en kraftfull och bred projektgrupp med tydlig arbetsplan inkluderande 
löpande avrapporteringar till ledningen. Alltför ofta stod koncernredovisningschefen ganska 
ensam med konverteringsarbetet, vid sidan om det löpande arbetet. I många fall hade de även 
behövt förstärkt intern bemanning för projektet. 

Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Intervjun har gjorts med Mikael Scheja som är revisor på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
och arbetar vid en avdelning för tekniska redovisningsfrågor. Mikael har ingen beslutsfattande 
position, men är ansvarig för de flesta interna redovisningskurserna.  
  
Intervjusammanställning Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. 
 
Förberedelsefasen 
Internutbildning 
De revisorer som skulle arbeta med IFRS uppdrag genomgick en certifierande  
utbildning i tre steg. Utan certifikat så är det enligt Öhrlings policy  internationellt inte tillåtet 
att arbeta med klienter som redovisar enligt IFRS. 
 
Övriga yrkesgrupper välkomnades inom samma utbildningsprogram som ovan. 
 
Utbildningen för revisorer värderades högt, tekniskt avancerad samt nödvändig för att kunna 
utföra arbetet. Logg har förts över att revisorerna har genomgått den obligatoriska 
utbildningen. Uppföljning skedde och extra utbildningar genomfördes för  
att alla verkligen skulle ha genomgått de interna obligatoriska kurserna. 
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Utbildningen för övriga yrkesgrupper värderades på samma sätt som för revisorerna. Den är 
nödvändig för att kunna arbeta med IFRS uppdrag. IFRS är det regelverk som Öhrlings måste 
hantera för att sälja sina tjänster så den anses minst lika viktig som annan utbildning.  
 
Kundbemötande 
Behovet hos kund bemötes med service och många timmars konsultationer med kort varsel. 
Öhrlings lade upp separata projektplaner för många klienter vid deras övergång och stöttade 
systematiskt klienterna i sitt arbete. Mycket utbildning, skräddarsydd för olika kunders behov, 
har också genomförts. 
 
Kunderna har, enligt Öhrlings, underskattat processens omfång i tid, inte förberett sig så väl 
som kunnat önskas av ren självbevarelsedrift. Det är kundföretagens styrelsers uppgift att 
avge årsredovisningarna, men de har inte alltid varit så väl informerade av sina 
bolagsledningar om det jobb som behövts. Företagsledningars ekonomiansvariga har inte 
heller kommunicerat vidden av problemet p.g.a. underskattning. Många kunder har resonerat 
på sätt som "det blir så liten påverkan för oss ändå" och sedan har de insett att mycket jobb 
måste göras för att tillse att det verkligen är så. Kunden har också behövt inse att när en ny typ 
av transaktion inträffat så har byrån inte varit påläst på den regel som numera gäller. Ett annat 
problem har varit själva utformningen av rapporteringen till marknaden, framför allt i 
årsredovisningen. Det är många fler formatfrågor för uppställningar och upplysningar än vad 
man förstått. Detta har gjort att upprättande av årsredovisningar för många har varit en stressig 
och mödosam process menar Öhrlings. 
 
Målformulering 
Öhrlings mål inför övergången till IAS/IFRS 2005 är att samtliga som skulle arbeta med IFRS 
uppdrag skulle ha relevant utbildning. Att alla byråns klienters skulle ha en första 
kvalitetssäkrad IFRS redovisning från den tekniska avdelningen. 
 
Genomförandefasen 
Övergång och problem 
För att komma tillrätta med problem under övergången har Öhrlings haft många 
avstämningsmöten på sin tekniska avdelning och inom sin samordnade europaverksamhets 
IFRS tekniska avdelningar. Mycket arbete har lagts ned lokalt från revisorer och IFRS 
tekniska konsulter. Processen med genomgång av årsredovisningar hos den tekniska 
avdelningen har fångat upp många av de svårigheter som inträffat vid implementeringen. 
Genom en kontinuerlig dialog mellan revisionsteamen och den tekniska avdelningen på byrån 
har Öhrlings fångat upp och löst de frågor som uppstått. 
 
Övrigt 
De aspekter som har påverkat en väl genomförd övergång är bl.a. medarbetarnas ansvar att se 
till att Öhrlings kunder klarar av övergången och att det IFRS-arbete som genomförs är av den 
kvalitet som avses för att den ska ge en effektiv europeisk kapitalmarknad. Den 
kvalitetssäkring Öhrlings tekniska avdelningar genomfört av sina kunders årsredovisningar i 
dialog med revisorerna har varit en klart bidragande framgångsfaktor. 
 
Resultatfasen 
Målformulering 
Öhrlings anser att de uppsatta målen varit relevanta och användbara. 
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Tidsoptimismen har varit den främsta akilleshälen enligt Öhrlings, i övrigt anser byrån att 
måluppfyllelsen har gått enligt planerna. 
 
Planering 
Öhrlings anser sig ha varit väl förberedda, mycket p.g.a. stora informationsinsatser från den 
tekniska avdelningen och att ledningen tagit övergången på största allvar. 
 
Det Öhrlings menar skulle ha gjorts annorlunda i planeringen är att de skulle tryckt hårdare på 
den process som behövs hos kundföretagen i övergången. Det tar tid, är många små detaljer 
som dyker upp när själva övergången verkligen ska till och jobbet ska göras. Dessutom 
behövs, enligt Öhrlings, utbildning i de skillnader som uppstår då regelverket utvecklas vidare 
framåt. Öhrlings säger att de som inte förstått det arbete som behövs och den tid det tar att gå 
över till ett nytt regelverk främst är de bolag/ koncerner som ska tillämpa IFRS och inte 
revisionsbyråerna. 
 
Utbildning 
Öhrlings anser att, sett i efterhand, har kurserna och strukturen har fungerat väl. De har inte 
funnit några strukturella brister. Öhrlings gör justeringar kontinuerligt i sitt interna 
utbildningsmaterial, det är för alla kurser i en ständigt pågående förbättringsprocess och i 
denna ingår även IFRS-kurserna. 
 
Kundbemötande 
Kunderna har generellt varit mycket glada för den stöttning de erhållit i processen med att gå 
över till IFRS och att få hjälp med att upprätta en kvalitativt god årsredovisning enligt IFRS. 
 
Övrigt 
För att nå ett bättre resultat menar Öhrlings att de ännu tydligare kunde ha markerat för sina 
klienter den tid som det faktiskt tar att kartlägga ett företags redovisning i en övergång/byte av 
regelverk. 
 
Öhrlings tillägger att det är en fantastisk skillnad mellan små, mellanstora och stora noterade 
bolag i deras resurser för en övergång till ett nytt regelverk för redovisningen. Små bolag 
noterade i Sverige som ska tillämpa IFRS har näppeligen de resurser som egentligen krävs för 
att kunna ta till sig ett helt nytt internationellt regelverk och anpassa sin redovisning till detta. 
Mindre noterade bolag på NGM, Aktietorget eller Stockholmsbörsens O-lista har ibland bara 
en eller två personer som sköter redovisning och den praktiska bokföringen plus alla andra 
administrativa tjänster inom bolaget. De har väldiga problem i att hinna med att ta till sig ny 
kunskap, läsa på, applicera etc. Här behövs en helt annan stöttning och utbildning än på ett 
bolag som är noterat på Sthlm börsens mest omsatta lista. Öhrlings tjänsteutbud har därför 
anpassats över en stor spridning av motparter och dess intresse, resurser, ambitioner och 
kunskap. 
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Analys 
Här genomförs analysen grundad på både den teori och empiri som presenterats i uppsatsen. 
I de två första faserna, förberedelse- och genomförandefasen analyseras fakta från båda 
delar. I den avslutande delen, resultatfasen analyseras endast de empiriska fakta vi samlat in 
då den tidigare uppsatsen endast bearbetade de två första faserna. 

Förberedelsefasen 
Förberedelsefasen är indelad i internutbildning, kundbemötande och målformulering. 
Analysen av förberedelsefasen speglar förhållandena både före och efter införandet av IAS/ 
IFRS 2005. 
 
Internutbildning 
 
Deloitte 
Nyckelord: resursprioritering 
 
Ur det material vi samlat in efter övergången går att utläsa en skillnad mot tidigare. Deloitte 
nämner e-learning som ett komplement till den lärarledda utbildning som nämns i studien före 
övergången. Detta kan tolkas som att resursbrist tvingade byrån att använda  denna tjänst i 
större utsträckning än man tänkt från början. Deloitte skriver även att man valt att lägga 
mindre prioritet på övriga berörda yrkesgrupper, vilket även det kan tolkas som att man blivit 
tvungen att prioritera sina resurser. På frågan ”Vad anser du att ni utifrån företagets perspektiv 
kunde gjort annorlunda  för att nå ett bättre resultat?” svarar Deloitte att de kunde ha tillfört 
mer resurser då efterfrågan översteg utbudet av expertis.  
 
Deloitte har lagt störst fokus på kärnan i verksamheten. Byrån har prioriterat sina resurser till 
de områden där de är nödvändiga för att nå den kvalitetssäkring som eftersträvats. 
 
Ernst & Young 
Nyckelord: specialistfunktion 
 
Ernst och Young lägger, liksom i ursprungsstudiens empiri, stor vikt vid sin internationella 
specialistgrupp genom att satsa mycket på specialistutbildad personal. Berörda revisorer har 
fått grundläggande utbildning med webbaserade kurser och uppdateringskurser via den 
globala verksamheten. Man har även genomfört grundläggande utbildning för övriga berörda 
yrkesgrupper, men de har ej varit prioriterade. Ernst & Young har lagt prioritet på sina 
specialistfunktioner, support och tolkningsstöd för revisorer.  
 
Ernst & Young har utnyttjat sin globala verksamhet och expertis för att internutbilda och följa 
upp det svenska införandet av IAS/ IFRS 2005. 
 
KPMG 
Nyckelord: uppföljning 
 
KPMG nämner i ursprungsstudien IFRS reviewing partners(som då ännu ej hade utbildats). 
De, kan vi läsa i vår empiri, har utbildats med en praktikfallsbaserad 40-timmars kurs som var 
obligatorisk. IFRS reviewing partners har varit tvungna att klara KPMG Internationals 
särskilda certifieringskrav och de har även fått genomgå en individuell uppföljning. I vår 
empiri kan vi även se att KPMG har  satsat på att följa upp utbildningen av revisorer löpande 
med nyheter. KPMG menar även att övrig berörd personal har haft samma tillgång till kurser 
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och har också stor hjälp av kursernas modulform som gett möjlighet till anpassning av 
utbildningen. Den nationella databasen har varit viktig för revisorerna och den internationella 
för specialisterna, som genom databaserna kan hålla sig uppdaterade. KPMG har fokuserat på 
uppföljning i utbildningen, detta ses som lika viktigt som den grundläggande utbildningen. 
Man satsar på påbyggnadskurser för all personal med möjligheter att utöka sitt kunnande, 
modulkurser är en satsning i denna anda. 
 
KPMG har satsat på att tillhandahålla utbildning för all personal och för alla nivåer. Fokus har 
varit starkast på revisorer med ledningsansvar för att sedan gå nedåt i kunskapsleden.  
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: strukturerad  utbildning 
 
I ursprungsuppsatsen nämner Öhrlings tidig obligatorisk internutbildning med årlig 
uppdatering som viktigt för de som berörs av implementeringen. De anger även 
produktutveckling av system och verktyg som viktiga delar i en väl genomförd 
utbildningsprocess. I vår empiri säger Öhrlings att utbildningen av revisorer värderades högt 
och att övriga yrkesgrupper välkomnades inom samma utbildningsprogram. Öhrlings nämner 
även här obligatoriska utbildningar och uppföljning. 
 
Internutbildningen har varit väl strukturerad med ett upplägg som innehåller alla nödvändiga 
delar. Certifiering, uppdatering och uppföljning har alla varit obligatoriska delar i Öhrlings 
internutbildning 
 
Kundbemötande 
 
Deloitte 
Nyckelord: proaktivt arbetssätt 
 
Deloitte nämner i ursprungsuppsatsen att de har som strategi att jobba proaktivt med kunden 
redan i ett tidigt skede. Deloitte skriver även om den strategin i den intervjun vi utfört i detta 
arbete i termer av ”fokus på kunden i övergången” och ”riktade utbildningsinsatser” . Deloitte 
har ett proaktivt arbetssätt som strategi och nämner detta på sin hemsida. Strategin stämmer 
väl överens med visionen om att vilja bli erkända som ett av de bästa tjänsteföretagen i 
världen (”We are driven to be recognized as the best professional services firm in the world”) 
 
Ernst & Young 
Nyckelord: satsa på personalen, aktiv rådgivning 
 
I uppsatsen som skrevs innan övergången lägger Ernst & Young störst vikt vid att stödja 
befintliga kunder och icke-kunder genom att ha en hög utbildningsnivå på sin personal och en 
hög kompetens i sina tekniska avdelningar(Technical department). I den empiri vi samlat in 
efter övergången framhävs aktiv rådgivning, man har velat stimulera kunden till att ta del av 
utbildningar och seminarier. Ernst & Young har kundfokus i sin vision, de vill ”bidra till 
medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende”. Genom 
satsningar på personalen vill Ernst & Young bidra till att få en nöjd kund helt i 
överensstämmelse med sin vision. 
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KPMG 
Nyckelord: medvetandegöra, sprida budskapet 
 
I ursprungsuppsatsen hittar vi satsningar som att medvetandegöra IAS/ IFRS 2005 och att 
säkerställa att lämpliga satsningar tas hos företagen. I vår empiri skriver KPMG om att 
identifiera möjligheter/ problem före kunden genom att handla proaktivt. Fokus har legat på 
revisionskunder som har naturliga ingångar då det har varit svårt att få ut budskapet till nya 
kunder. KPMG har, genom en tidig satsning på att medvetandegöra övergången, förberett sina 
kunder väl och gett kunderna möjligheten att lösa sina problem tidigt. Visionen säger inget om 
specifika satsningar på kunden utan har ett mer övergripande mål ”Vi ska vara ledande på 
våra marknader”. Man kan se ett problem i svårigheten att få ut budskapet till nya kunder och 
detta kan vara ett hot mot uppfyllelse av visionen. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: Anpassat kundbemötande 
 
Ursprungsuppsatsen tar upp att Öhrlings i ett tidigt skede lagt ner resurser på att 
produktveckla sina system och verktyg för att kunna hjälpa sina kunder vid övergången. I vår 
empiri framkommer att Öhrlings har skräddarsytt utbildning för olika kunders behov och lagt 
upp separata projektplaner. Öhrlings anser att kunderna inte tagit övergången på tillräckligt 
stort allvar för en lyckad övergång. Kunderna har ej insett bredden av det jobb som krävs från 
deras sida och trott att de ska kunna komma i sista minuten och få hjälp till en smidig 
övergång. Öhrlings har valt att särskilja sig från konkurrenterna genom att lägga fokus på 
skräddarsydda och kundanpassade lösningar. 
 
Målformulering 
 
Deloitte 
Nyckelord: från kundfokus till internfokus 
 
Innan övergången sade sig Deloitte ha som målsättning att ge support till sina kunder vid 
övergången och att marknadsföra sig via olika kampanjer. De tar även upp sin strategi om ett 
proaktivt arbetssätt. Efter övergången formulerade de sina satta mål inför övergången som att 
byrån skulle säkerställa tillsättning av kompetenta expertresurser i alla IFRS övergångar för 
att kvalitetssäkra processen. Detta kan tolkas som att fokus har ändrats till att framhäva 
interna mål med experthjälp för revisorer, målet mot kund blir sekundärt och handlar istället 
om att kunden får bra hjälp om revisorerna får bra hjälp. 
 
Ernst & Young 
Nyckelord: målrevidering 
 
Innan övergången fokuserades mål som att man med hjälp av en hög intern utbildningsnivå 
skulle kunna bistå kunden med hjälp vid övergången till IAS/ IFRS 2005. Nu i efterhand 
formuleras målet som en vilja att få påskrivande revisorer och teammedlemmar ackrediterade 
för att kunna revidera och avge en revisionsberättelse på IFRS-redovisningen. Efter 
övergången ligger fokus på slutmålet istället för målet med genomförandet och support 
funktionen, detta p.g.a. att övergången till IAS/ IFRS 2005 är genomförd och den inledande 
supportfunktionen är avklarad. 
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KPMG 
Nyckelord: konkurrenskänslig info 
 
KPMG vill i ursprungsuppsatsen innan övergången till IAS/ IFRS 2005 ej närmare delge sina 
strategiska mål och satsningar p.g.a. att det är konkurrenskänslig information. KPMG säger 
ändå att man har som krav att alla berörda revisorer och konsulter skaffar sig den utbildning 
och kompetens som är nödvändig. KPMG vill ej heller i denna efterhandsstudie gå in på 
byråns mål och anser sig inte kunna avslöja dessa. I visionen säger sig KPMG vilja vara 
ledande på sin marknad, vilket kan vara en av anledningarna till försiktigheten med 
konkurrenskänslig information. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: utvecklad målformulering 
 
Öhrlings anger i ursprungsuppsatsen att de har som mål att göra sina förberedelser utifrån 
tanken att på bästa sätt kunna bistå sina kunder. I vår undersökning säger Öhrlings att målen 
var att samtliga som skulle arbeta med IFRS uppdrag skulle ha relevant utbildning. De menar 
även att alla byråns klienter skulle ha en första kvalitetssäkrad IFRS redovisning. Målen har ej 
förändrats när man uttalat dem efter övergången, de har snarare blivit med detaljerade och 
man har haft en större vetskap om vad som menas med att på bästa sätt bistå sina kunder. 

Genomförandefasen 
Genomförandefasen är indelad i övergång, problem och övrigt. Analysen av 
genomförandefasen speglar förhållandena både före och efter införandet av IAS/ IFRS 2005. 
 
Övergång och problem 
 
Deloitte 
Nyckelord: från teoretisk till praktisk problemlösning 
 
I ursprungsuppsatsen för Deloitte fram övergångsaktiviteter(för att få en smidig övergång) 
som skuggbokslut för kvalitetssäkring före införandet, en trestegsfas för att identifiera 
problem och utföra åtgärder. Deloitte menar även att det är resursproblem hos företagen som 
skapar motvilja att ta övergången på allvar. I vårt empiriska material framhäver Deloitte att 
man löst problem praktiskt genom interna diskussioner, även i samråd med Deloitte 
Excellence Centers(expertgrupper). Skillnaden mellan hur man såg på övergång och problem 
före och efter införandet är att de teoretiska idéerna är ersatta av praktisk problemlösning, 
kunden motvilja till att genomföra åtgärder innan har lett till att man varit tvungen att lösa 
problemen praktiskt från fall till fall. 
 
Ernst & Young 
Nyckelord: strukturerat upplägg 
 
Uppsatsen som skrevs innan övergången tar i Ernst & Youngs fall upp användandet av en 
anpassad handlingsplan med strukturerat upplägg för planering av företagens övergång. Att 
kundens planering styr övergången genom efterfrågan på expertis, vilket gör att sena kunder 
ger hög arbetsbelastning i slutskedet. I vårt insamlade material från efter övergången visar 
Ernst & Young att de hållit sig till ett strukturerat upplägg. Problemlösning har skett enligt 
byråns policy. Centrala krav på sammanställda lösningar har gjort att individuella lösningar 



 28

inte varit aktuella. Trots sena kunder och en hög arbetsbelastning har Ernst & Young hållit sig 
till centralt sammanställda lösningar och undvikit problemlösning från fall till fall. 
 
KPMG 
Nyckelord: från kundfokus till internfokus 
 
KPMG menar, i ursprungsuppsatsens empiri, att man inför övergångsfasen ska analysera 
behovet hos kundföretaget, i vissa fall ska en arbetsgrupp göra en detaljerad bedömning. 
Dessa åtgärder ska utmynna i anpassade processer, rutiner och system. Brist på resurser anses 
vara det stora problemet för kundföretagen. I vår empiri har vi hämtat in uppgifter som att 
problem lösts i samråd med specialister, avstämningar har gjorts med andra delar av KPMG 
bl.a. KPMG International (IFRS-desk i London) och FAR:s redovisningskommitée 
(särsvenska tillämpningar). Man har även bollat frågor med de andra stora revisionsbyråerna 
varvid frågor initierats och förts vidare till respektive byrås internationella IFRS stöd. Innan 
övergången fokuserades på problemen mot kunden och efter kan man se att det är 
tolkningssvårigheter internt som har varit det största problemet vid övergången. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: dialog 
 
I ursprungsstudien anger Öhrlings att de har utvecklat en metodik som bygger på att kunskap 
ska anpassas och överföras till företagen. I vår undersökning säger sig Öhrling ha haft många 
avstämningsmöten med sin tekniska avdelning och sin internationella verksamhet för att 
komma tillrätta med problem under övergången. Detta visar på att Öhrlings förlitat sig mycket 
på sin tekniska kompetens, internationella verksamhet och metodik. De har löst många 
problem internt i företaget genom att hålla en öppen dialog mellan olika funktioner.  
 
Övrigt 
 
Deloitte 
Nyckelord: dialog med kunden 
 
Deloitte vill enligt ursprungsuppsatsen komma ut och besöka kunden för att presentera sina 
lösningar. I vår undersökning framkommer att kunderna har känt en viss frustration över 
regelverkets karaktär, att det har varit svårt att få konkreta och tydliga svar. Ambitionen att 
komma ut och besöka kunden i kombination med den upplevda frustrationen ger en indikation 
på att ett nära samarbete mellan kunden och revisionsbolaget är av största vikt. Detta har 
Deloitte tagit på allvar och försöker genom sin närvaro att minska problemen under 
övergången och genomförandet. 
 
Ernst & Young 
Nyckelord: kostnad i förhållande till nytta 
 
Ernst & Young säger att responsen från kunderna i de flesta fall varit positiv angående byråns 
arbete för dem. I ursprungsuppsatsen nämner de det faktum att lösningarna som presenteras 
ofta är av global karaktär då svenska lösningar inte gäller i alla lägen. Detta gör behovet av 
expertis större med globalt förankrade lösningar och får kunder som kanske tidigare inte tagit 
hänsyn till detta att vidga sitt synfält. Ernst & Young har tillgänglig expertis men kunden är 
inte alltid är villig att betala den kostnad som uppstår, speciellt inte om bolaget är mindre med 
knappa resurser vilket självklart kan leda till en viss frustration. 
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KPMG 
Nyckelord: trygghet  
 
KPMG anger kompetensen i kombination med förmågan att leda projekt som viktigt i 
ursprungsuppsatsen. Att man kommunicerar med kunden på ett tydligt sätt och har den 
kunskap inom området som är nödvändig. Här visar KPMG att förberedelserna är av största 
vikt för ett lyckat projekt med att gå över till IAS/IFRS 2005. KPMG vill att kunden känner 
trygghet i övergångens alla faser. Revisionsbolaget har med sin globala och lokala kompetens 
alla de förutsättningar som erfordras för en lyckad övergång. Detta kan vara en av orsakerna 
till att KPMG inte anger att varken kunden eller de själva haft några större komplikationer 
som gett upphov till frustration och missnöje. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: från metodik till flexibilitet 
 
I ursprungsstudien anger Öhrlings sin metodik för att överföra kunskap, TransitionIAS. Denna 
metodik ska vara till hjälp för att överföra kunskap till kundföretagen. I vår empiri menar 
Öhrlings att det är medarbetarnas ansvar att se till att kunden klarar övergången på bästa sätt 
och uppnår den kvalitet som krävs. Kvalitetssäkring av kundernas årsredovisningar har även 
bidragit till lyckad övergång. Detta visar på att Öhrlings har gått från att förlita sig på ett 
övergripande strukturerat ansvar till ett individuellt medarbetaransvar, man har insett behovet 
av flexibla lösningar.  

Resultatfasen 
Resultatfasen är indelad i målformulering, planering, utbildning, kundbemötande och övrigt. 
Analysen av resultatfasen speglar endast förhållandena efter införandet av IAS/ IFRS 2005. 
 
Målformulering: 
 
Deloitte 
Nyckelord: utbud-efterfrågan 
 
Deloitte hade som mål att säkerställa tillsättning av kompetenta expertresurser i alla IFRS 
övergångar för att kvalitetssäkra processen samt de tekniska avvägningar som gjordes. 
 
Deloitte anser att de har mött målen mot bakgrund av tillgängliga resurser och efterfrågan på 
kompetens, men tillägger att de, för ett bättre resultat, kunde ha tillfört mer resurser då 
efterfrågan översteg utbudet av expertis. 
 
Svagheterna i måluppfyllelsen ligger i den inledande beräkningen av avsatta resurser, Deloitte 
konstaterar brister i bedömningen utbud-efterfrågan. Detta är ett klassiskt problem då 
avvägningen har en jämviktspunkt som man helst vill ligga så nära som möjligt för att nå 
bästa resultat. 
 
Ernst & Young 
Nyckelord: eget ansvar-toppstyrning 
 
Ernst & Young har som mål att få påskrivande revisorer och teammedlemmar ackrediterade 
för att kunna revidera och avge en revisionsberättelse på IFRS-redovisningen. 



 30

 
Ernst & Young konstaterar att målen varit relevanta och användbara, men en svårighet i att 
”få med alla på båten”. Ernst & Young tillägger att utbildningen i större utsträckning kunde 
gjorts tvingande.  
 
Ernst & Young tar upp ett internt mål som de har haft möjligheter att påverka under 
övergången, de har konstaterat brister i personalens egna ansvar och att en högre grad av 
toppstyrning skulle kunnat underlätta för företaget att nå sina mål. 
 
KPMG 
Nyckelord: felfördelning av resurser 
 
KPMG vill ej avslöja sina mål p.g.a. konkurrenskänslig information. 
 
KPMG anser att uppsatta mål varit användbara och relevanta, men att man överskattade 
behoven för icke-finansiella företag och underskattade behoven av konverteringsrådgivning 
inom den finansiella sektorn. Efterfrågan på tjänster konstateras även ligga sent i processen, 
vilket skapat en ketchup-effekt (först kommer inget, sen allt på en gång). 
 
KPMG har felfördelat sina resurser, vilket konstaterats sent i processen då det har varit försent 
att hitta specialutbildat personal för det område som krävde resurser. Hanteringen av 
tillgängliga resurser måste planeras på ett tidigt stadium, med rekrytering och utbildning av 
personal. Här handlar måluppfyllelsen mycket om interna bedömningar vilka kan vara svåra 
att göra utan stora förundersökningar. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: tidsoptimism 
 
Öhrlings hade som mål att samtliga som skulle arbeta med IFRS uppdrag skulle ha relevant 
utbildning och att alla byråns klienter skulle ha en första kvalitetssäkrad årsredovisning. 
 
Öhrlings anser att målen varit användbara och relevanta, man anger tidsoptimismen som det 
största problemet. 
 
Problemet har varit att man inte tagit hänsyn till tiden i planeringen inför övergången, det har 
varit svårt att hinna med den utbildning som krävts för en optimal måluppfyllelse.  
 
Planering: 
 
Deloitte 
Nyckelord: resursplanering 
 
Deloitte konstaterar att planeringen har fungerat bra, inget skulle gjorts annorlunda.  
 
I Deloittes fall kan vi se en planeringsfråga i resursbristen. Deloitte skriver att det kunde 
avsatts mer resurser då efterfrågan översteg utbudet på tjänster. Resursplanering är i högsta 
grad en kostnadsfråga vilket kräver stor förståelse och kunskap hos ledningen. 
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Ernst & Young 
Nyckelord: kundvägledning 
 
Ernst & Young säger att förberedelser/ planering fungerat någorlunda, sena kunder och 
felprioritering hos revisorer sägs vara problemen. Ernst & Young anser sig kunnat ha varit 
tuffare kring kraven att internt sätta sig in mer i frågeställningar samt i större utsträckning 
påverkat kunden. 
 
Inom Ernst & Young finner vi att den interna planeringen är en relevant fråga, detta är ett 
område som varit mer påverkbart än påverkan av kunden. Områdena hänger ihop och hade 
kundärenden flutit in i en normal ström hade det blivit mindre press internt. Planering för 
kundvägledning och information initialt är åtgärder för att påverka kunden.  
 
KPMG 
Nyckelord: rekryteringsproblem 
 
KPMG menar att de haft en hög beredskap inför övergången, marknaden tog dock inte 
övergången på allvar och konsekvenserna ansågs överdrivna. Varseblivning ökade successivt 
hos kunder såväl som internt.  
 
KPMG anser att byrån kunde ha förstärkt resurser inom den finansiella sektorn, men att det 
varit problematiskt att rekrytera specialister inom området. 
 
KPMG finner planeringsbrister inom områden som resursplanering då de inte haft möjlighet 
att tillsätta lämpliga resurser. De har även haft svårigheter att planera för kundunderlaget som 
varit ojämnt. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: medvetandegörande 
 
Öhrlings anser sig ha varit väl förberedda inför övergången och att ledningen tagit övergången 
på allvar, men att de skulle tryckt hårdare på den process som varit nödvändig hos 
kundföretagen vid övergången. De menar att kundföretagen inte insett vidden av de 
förberedelser som varit nödvändiga.  
 
Öhrlings har varit väl förberedda, med ledningens stöd i processen. Problemen i planeringen 
har legat i kontakten med kunden, det har varit svårt att medvetandegöra kunden om det 
nödvändiga arbetet bakom övergången.  
 
Utbildning: 
 
Deloitte 
Nyckelord: personalbrist 
 
Deloitte anser att de gjort en acceptabel avvägning mellan att hjälpa kunder och utbilda egen 
personal. 
 
Byrån har inte haft problem med omfattning eller kvalitet på utbildningen, snarare är bristen 
på personal problemet. 
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Ernst & Young 
Nyckelord: brist på eget ansvar hos personal 
 
Ernst & Young menar att utbildningen varit tillräcklig, men att den kunde gjorts tvingande i 
större utsträckning. 
 
Svårigheterna hos Ernst & Young har varit att få personalen att ta sitt eget ansvar gällande 
utbildning, liksom kunderna har personalen varit sena med insikten om vad som krävts i och 
med övergången. 
 
KPMG 
Nyckelord: tidsbrist 
 
KPMG säger sig ha fått uppskattning från revisorer på utformningen av utbildningen. De har 
fått feedback som säger att det har varit svårt att hinna med uppdatering i den utsträckning 
som behövts, vilket har gjort trycket stort på specialister. Byrån konstaterar att 
modulupplägget med påbyggnadsmöjligheter fungerat bra, men att de skulle ha lagt mer fokus 
på Case-baserad utbildning i kurserna. 
 
Utbildningen har funnits och har varit tillräcklig, men problemet har varit tidsbristen för 
revisorerna som haft svårt att hinna med att ta till sig informationen. Praktikfall har varit en 
uppskattad inlärningsform som ger en snabbare förståelse än det teoretiska materialet. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: tidsbrist 
 
Öhrlings anser att strukturen fungerat väl för utbildningen. Justeringar görs kontinuerligt av 
det interna utbildningsmaterialet i en ständigt pågående förbättringsprocess. Öhrlings nämner 
tidsaspekten som ett problem vid utbildning, personalen har haft svårt att få tid att genomföra 
utbildningen. 
 
Strukturen har varit väl fungerande med tillräcklig utbildning, däremot konstaterar vi även här 
brister i tidsutrymmet.  
 
Kundbemötande: 
 
Deloitte 
Nyckelord: blandad nivå på förkunskaper 
 
Deloitte menar att det är en blandad nivå hos kunderna på förberedelser inför övergången. 
Stora bolag är överlag bättre förberedda än små bolag som i vissa fall varit sent ute och med 
sämre bakgrundskunskaper. 
 
Vi kan konstatera att svårigheten har varit att göra uppskattningar av kundbehovet. 
Revisionsbyråer har toppar i den normala verksamheten p.g.a. bokslut enligt kalenderår, men 
planering för toppar i verksamheten p.g.a. sena kunder har inte kunnat förutspås på samma 
sätt. 
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Ernst & Young 
Nyckelord: blandad nivå på förkunskaper 
 
Ernst & Young konstaterar att det har varit blandad nivå på förberedelse hos kunder, vissa 
bolag har varit bra förberedda andra sämre. 
 
Svårigheten har varit att uppskatta kundbehovet, det skulle krävas omfattande 
marknadsundersökningar för att få en bild över kundens behov. 
 
KPMG 
Nyckelord: Negativ inställning till förändringar 
 
KPMG menar att kunderna har haft svårt att acceptera nya regler och blivit varse att 
redovisningen blivit mer komplicerad. Revisorn kan inte alltid svaret utan att konferera med 
specialister och göra avstämning på internationell nivå. 
 
Kunderna har initialt varit misstänksamma och ovilliga och har  tvingats bli varse övergången 
till IAS/ IFRS 2005 efterhand. Människan är ovillig till förändringar så den första negativa 
inställningen säger inte allt om hur de nya standarderna kommer att fungera i framtiden. 
Kunderna såväl som revisorerna behöver tid att smälta och sätta sig in i det nya. För 
revisorerna har det varit svårt att vara beroende av specialistfunktionen och att de inte, som  
tidigare, kunnat lösa det mesta själva. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: nöjda kunder 
 
Öhrlings menar att kunderna i allmänhet varit nöjda med den stöttning de fått i 
övergångsprocessen och den hjälp de fått med att upprätt en årsredovisning enligt IAS/IFRS. 
 
Kunderna har, som tidigare nämnts, varit nöjda med resultatet av övergången. De har fått den 
hjälp de behövt när de behövt den, utan att behöva bekymra sig om revisionsbyråns interna 
förberedelseproblematik. 
 
Övrigt: 
 
Deloitte 
Nyckelord: stöd från ledning 
 
God förberedelse, teknisk intern kompetens och dedikerade resurser är vad som anses ha 
påverkat en väl genomförd övergång inom Deloitte. Stöd från ledning och styrelse anses vara 
viktigt vid förändringsarbete. 
 
Alla delar finns, problemet som kan konstateras är att uppskatta var resurserna ska läggas och 
hur mycket varje del kräver. Det är viktigt att ledning och styrelse är insatta för att snabbt 
kunna göra omprioriteringar och för förståelse för svårigheter. 
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Ernst & Young 
Nyckelord: kunskap hos ledning 
 
Ernst & Young anser att god framförhållning och tidig inläsning av regelverket har påverkat 
genomförandet. En väl genomförd övergång till IAS/ IFRS 2005 ställer enligt Ernst & Young 
även höga krav på ledning och styrelse att sätta sig in i regelverket och dess konsekvenser.  
 
Regelverket anses viktigt att ta till sig för att kunna hantera alla övergångsprocesser. Det kan 
vara svårt att tillgodogöra sig det teoretiska materialet men det är nödvändigt för förståelsen. 
En större kunskap hos ledning och styrelse leder till större förståelse för interna svårigheter. 
Det är lätt hänt att personalen känner sig överkörd av ledningen om man känner att beslut om 
resurser fattas över huvudet på personalen och mot bakgrund av för liten kunskap på området. 
 
KPMG 
Nyckelord: involvering av ledningen 
 
KPMG menar att byrån kunde ha påbörjat konverteringen tidigare, tillsatt en projektgrupp 
med en tydlig arbetsplan som gjort löpande avrapporteringar till ledningen. 
Koncernredovisningschefen var ofta ensam med konverteringsarbetet vid sidan om det 
löpande arbetet och för en väl genomförd övergång hade det behövts intern förstärkning. 
 
En större inblandning från ledningen skulle ha skapat en större trygghet internt. 
Förstärkningar kunde ha beslutats om snabbare och på ett tidigare stadium vid en tidig 
involvering av ledningen i IAS/ IFRS arbetet. 
 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 
Nyckelord: medvetandegörande och resultat 
 
Öhrlings påpekar att de, för ett bättre resultat, kunde ha markerat tydligare för sina kunder den 
tid det tar att kartlägga ett företags behov i en övergång som denna. 
 
Här kan man ana ett visst missnöje med den respons kunden gett på revisionsbyråns arbete 
inför övergången. Detta kan återanknytas till bristerna i medvetandegörande av 
förberedelserna hos kunden. 
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Slutsats 
Här presenteras arbetets slutsats utifrån frågeställningen: ”Blev resultatet av arbetet bakom 
övergången till IAS/IFRS det revisionsbyråerna väntat sig?” Slutsatsen grundas på de tre 
analyserade faserna, förberedelsefasen, genomförandefasen och resultatfasen samt innehåller 
en avslutande sammanfattning. 
 
Många av de skillnader som har konstaterats i analysen av förberedelsefasen och 
genomförandefasen beror på respondenternas subjektiva bild av hur situationen såg ut före 
och efter införandet av IAS/IFRS 2005. Skillnader som beror på att respondenterna ser saker 
annorlunda när företagen redan har gått igenom övergångsarbetet och har facit i hand. 
Resultatfasen som är målet med vår undersökning består endast av empiri som vi samlat in 
genom våra intervjuer med revisionsbyråerna. 
 
Vid en sammanfattande överblick av analysen konstaterar vi följande: 
 
Revisionsbyråerna har alla haft stor hjälp av sin internationella verksamhet, både vid 
internutbildning och vid kundutbildning. Då revisionsbyråerna har arbetat med IAS/IFRS 
tidigare i andra länder inom EU har de internationella hjälpfunktionerna erfarenhet av 
övergångsproblem. Detta har skapat en trygghet i att kunskapen funnits inom företaget, 
kunskapen har varit tillgänglig och har utnyttjats. 
 
I arbetet med kunden har revisionsbyråerna velat använda sig av ett proaktivt arbetssätt för att 
förbereda kunden inför övergången och för att jämna ut sin egen arbetsbörda. Byråerna har 
försökt förhindra sista-minuten toppar i arbetsbelastningen genom att tidigt försöka nå ut till 
kund. Vi har kunnat konstatera att revisionsbyråerna upplevt kundintresset för en tidig start på 
förberedelserna som svagt och då speciellt när det gäller företag med knappa resurser. Då 
revisionsbyråerna insett att intresset varit lågt hos kundföretagen har de blivit tvungna att 
omprioritera. De har satsat mer på intern utbildning och personalkompetens för att kunna 
bemöta sista-minuten kundernas önskemål. Vi ser att revisionsbyråerna blivit tvungna att 
lägga sina resurser där de har haft möjlighet att styra och kontrollera. Det är lättare att påverka 
internt än externt då kunderna ej kan kontrolleras. 
 
Vid genomförandet har samtliga revisionsbyråer varit beroende av sina specialistfunktioner 
och internationella hjälpfunktioner. Här konstaterar vi att den kunskap företagen byggt upp i 
och med sina förberedelser har varit till stor nytta vid genomförandet. Revisionsbyråernas 
ändrade fokus, från att ligga hos kunden till att ligga internt, har de kunnat utnyttja på ett 
effektivt sätt genom att ha tillgänglig expertis i företaget. De har gått från att ha en långsiktigt 
teoretisk planering som angreppssätt för övergångsprocessen till ett mer praktiskt sista-
minuten angreppssätt.  
 
Under förberedelserna och genomförandet har revisionsbyråerna hållit kvar och satsat på 
kontakten med kunden. Genom att ha en dialog med kunden har de kunnat få den information 
som behövts för att kunna erbjuda kunden de tjänster han/ hon efterfrågar. Revisionsbyråerna 
vill kunna erbjuda kunderna en trygghet, att de ska kunna få hjälp på sina villkor när behovet 
uppstår. Även om kunderna är sena ska de känna att revisionsbyråerna är väl förberedda inom 
IAS/IFRS problematiken och att de kan tillhandahålla den expertis kunden kräver. 
 
Revisionsbyråerna konstaterar resursproblem i måluppfyllelsen när resultatet av övergången 
ska granskas. Problemen ser olika ut i de olika byråerna; resursbrist, felfördelning av resurser, 
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dåligt utnyttjande av resurser och tidsbrist. Vi kan konstatera att behovet och nyttjandet av 
resurser är svårt att förutspå och kontrollera. Problemet med att både sätta mål och att se till 
en hög måluppfyllelse ligger hos ledningen i revisionsbyrån. Planeringen av resurser måste 
ligga långt fram i tiden då utbildning, rekrytering och kundvägledning tar tid att genomföra. 
Ledningen är i allra högsta grad ansvarig för denna planering och för avsättning av medel. För 
att planeringen av resurser ska fungera och resultera i en hög måluppfyllelse måste 
kommunikationen inom organisationen fungera så att ledningen får kunskap om behoven.  
 
I efterhand, när revisionsbyråerna fått en chans att granska den utbildning som genomförts 
framkommer ett antal brister. Tidsbrist, brist på ansvar hos personal och personalbrist visar sig 
i de undersökta företagen. Kvaliteten och omfattningen på utbildningen har inte uppfattats 
som ett problem för revisionsbyråerna. Vi konstaterar här att svagheterna inte ligger i bristen 
på kunskap angående IAS/IFRS hos de enskilda företagen, utan de ligger i andra interna 
brister. 
 
Förkunskaperna hos kund har hos alla revisionsbyråer haft en blandad nivå, vilket beror på 
involveringen i förberedelserna och genomförandet samt kundens eget intresse för 
övergångsfrågor kring IAS/IFRS 2005. Ur revisionsbyråernas synpunkt kan bristen på 
förkunskaper vara negativ ur ett intäkts- och målperspektiv då de inte fått vara med aktivt i 
hela kundföretagets process. Ur kundföretagets perspektiv kan bristen på förkunskaper vara 
ett medvetet beslut och en kostnadsfråga. Kundföretagen kan nå sina mål och klara sig bra 
igenom övergången med endast den hjälp de får då behovet av tjänster uppstår. Att ha kunden 
i hela kedjan är för revisionsbyråerna även ett sätt att utöva kontroll och ge en trygghet för 
framtiden. 
 
Blev resultatet av arbetet bakom övergången till IAS/IFRS 2005 vad revisionsbyråerna väntat 
sig?  
 
Vi anser, efter att ha intervjuat respondenter från Deloitte, Ernst & Young, KPMG och 
Öhrlings PriceWaterHouseCoopers att resultatet blev som förväntat. Vägen dit och arbetet 
bakom gick däremot i en annan riktning än vad som förväntats. Förberedelsefasen gav inte 
den utdelning i form av aktiva kunder som revisionsbyråerna hoppats på och de blev därför 
tvungna att rikta in sig på interna förberedelser som kompensation. Revisionsbyråerna blev 
tvungna att lägga större fokus på kundkontakt vid genomförandefasen än vid 
förberedelsefasen. Denna förändring i fokus var till för att kunna stödja kunden på ett 
praktiskt sätt vid övergången och på så sätt nå ett önskvärt resultat trots att intresset för 
kundutbildning i förberedelsefasen varit svagt. Att revisionsbyråerna gjorde denna snabba 
omprioritering tyder på att de lyssnar på marknaden och anpassar sig. Förmågan till snabb 
anpassning, anser vi, har varit avgörande för resultatet. 
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Avslutande diskussion  
Här tar vi upp eventuell källkritik som kan vara viktig för uppsatsens trovärdighet, förslag till 
fortsatta studier och avslutar med egna reflektioner kring det undersökta området. 
 
Källkritik 
Vi har tagit hänsyn till eventuella felbedömningar och felkällor i det material som ingår i 
uppsatsen, källor som kan ge upphov till att felaktig information kommit med i uppsatsen och 
på så sätt påverkat att slutsatsen inte får den eftersträvade kvalitet vi satte upp i målet med 
undersökningen.  
 
Som analysteknik är den kvalitativa metoden mer tidskrävande än den kvantitativa. Den 
kvalitativa metoden kräver att forskaren skapar sig en helhetsbild över situationen samt 
bearbetar materialet kritiskt då hänsyn måste tas till intervjuobjektens subjektiva åsikter. 
(Andersen, 1998, s. 197) Respondenternas svar på intervjufrågorna kan vara sådana. Detta har 
påpekats ett flertal gånger under arbetets gång och är har funnits i medvetandet då slutsatsen 
formulerats och sammanställts. 
 
Kvalitativa data anses av somliga, i huvudsak verksamma inom naturvetenskapen, vara 
mindre trovärdiga än data som i den kvantitativa metoden förmedlas i form av 
siffror.(Andersen, 1998, s.48) I en tolkningssituation av kvalitativa data kan det uppstå stora 
skillnader i forskningsresultatet som beror på kreativiteten hos personen som tolkar materialet. 
(Andersen, 1998. s.184-185) Vi anser inte att detta behöver vara fallet då hänsyn tas, under 
arbetets gång, till att den kvalitativa informationen kan vara påverkad av subjektiva 
värderingar. 

Förslag till fortsatta studier 
Då vi i denna undersökning har fullföljt en tidigare uppsats' förslag på fortsatta studier genom 
att återigen undersöka förberedelsefasen och genomförandefasen samt följa upp med 
resultatfasen och svara på frågeställningen ”Blev resultatet av arbetet bakom övergången till 
IAS/IFRS det revisionsbyråerna väntat sig?”, lämnar vi följande förslag på fortsatta studier 
angående övergången till IAS/IFRS. 
 
• Företagen som fungerat som kunder till revisionsbyråerna under övergången har i denna 

studie framstått som en stor del av problemet vid övergången och har därför inte 
intervjuats eller undersökts. Utgjorde kunderna en stor del av problemen, stämmer 
revisionsbyråernas bild av kundens inställning? En frågeställning kan vara: Blev 
övergången till IAS/IFRS för kunden så som revisionsbyråerna förutspått? Med syftet att 
svara på om det ur kundens perspektiv kunde ha gjorts annorlunda. 
 

• EU:s övergripande mål med övergången till IAS/IFRS, en harmonisering av marknaden 
för alla noterade koncerner inom EU. Hur har det gått? Blev det som man tänkt sig? En 
frågeställning ur intressenternas, t.ex. regeringens, synvinkel kan vara: Har övergången till 
IAS/IFRS medfört den harmonisering av marknaden som EU önskat? Syftet skulle kunna 
vara att granska om de mål som EU satte upp har uppnåtts ur olika perspektiv. 

 
• Kommer redovisningen att ta ännu ett steg närmare en gemensam global standard? EU har 

valt att använda IAS/IFRS och i USA redovisar man enligt FASB. De båda regelverken 
har redan till viss del närmat sig varandra, men hur kommer framtiden att se ut? Vi ser en 
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studie i att undersöka de möjliga framtida effekterna av detta med ett flertal intressanta 
frågeställningar. 

Egna reflektioner 
Innan påbörjandet av detta arbete hade vi uppfattningen att övergången inte innebar så stora 
förändringar, då redovisningen i Sverige redan till stor del var anpassad till IAS/IFRS. Vi 
trodde att revisionsbyråerna skulle ha ett lättare arbete med övergången och blev förvånade 
över hur mycket resurser övergången har krävt.  
 
Denna studie säger oss att resultatet av övergången blev som revisionsbyråerna förväntat sig. 
Anpassningen revisionsbyråerna gjort av sitt tillvägagångssätt har till stor del bidragit till 
detta. Vi saknar och är lite förvånade över att kunden inte, enligt revisionsbyråerna, har haft 
ett större intresse av att förbereda sig inför övergången i ett tidigare skede. Att vår bild inte är 
fullständig kan till stor del bero på att de valda respondenterna i vår studie är 
revisionsbyråerna och att vi inte fått kundens syn på problematiken. 
 
Då slutsatsen pekar mycket på relationen mellan kunden och revisionsbyrån skulle vi, sett i 
efterhand, ha kunnat titta närmare på kundens situation. Genom att utöka arbetet med 
ytterligare ett perspektiv kunde vi ha nått en slutsats med större bredd.  
 
Vi, författarna till denna uppsats, inser att vi kan komma att jobba inom redovisningsområdet i 
framtiden och har genom denna undersökning fått en inblick i IAS/IFRS och 
revisionsbyråernas arbete. Det har varit intressant och engagerande för oss att studera detta 
område. Genom att följa upp och göra ett avslut känner vi att vi har nått målet och avslutat 
hela processen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 IAS/IFRS ordlista 
Ordlista till bakgrunds beskrivning av IAS/IFRS 
 
Det finns två internationellt kända normgivande organ inom redovisning. FASB (Financial 
Accounting Standard Board). IASB (International Accounting Standard Board). 
 
FASB är en amerikansk normgivare inom redovisning som grundades år1973. FASB ger 
normer inom redovisning i form av FAS. 
 
FAS (Financial Accounting Standards) är FASB:s utgivna standarder, motsatsen till 
IAS/IFRS.  
 
IASB (International Accounting Standard Board) hette tidigare IASC (International Standard 
Committee) ger normgivande standarder inom redovisning. Skillnaden är att IASC gav ut 
standarder benämnda IAS och IASB ger ut standarder i form av IFRS. 
 
IAS (International Accounting Standards) utgivna av IASC och idag infogade i den 
sammanlagda IAS/IFRS standard rekommendation som ges ut av IASB. 
 
IFRS (International Financial Reporting Standards) utgivna av IASB ingår i den årliga 
samlingsvolymen IAS. 
 
IASC bytte namn till IASB och därför heter de sammanlagda standarderna IAS/IFRS. Dessa 
standarder tolkas av IFRIC och SIC. 
 
IFRIC (International Financial Interpretations Committee) är efterträdaren till SIC (Standards 
Interpretations Committee) och har till uppgift att tolka utgivna standarder från IASB och 
tidigare IASC. 
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Bilaga 2 SOU2003:71 
Sammanfattning av IAS-utredningens betänkande internationell 
redovisning i svenska företag (SOU2003:71) 
Europaparlamentet och rådet utfärdade den 19 juli 2002 en förordning om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen). Syftet med förordningen är att 
den, genom dess krav på enhetliga redovisningsprinciper inom EU, skall bidra till att skapa en 
ändamålsenlig, kostnadseffektiv och fungerande kapitalmarknad. Förordningen förstärker den 
fria rörligheten för kapital på den inre marknaden och skapar förutsättningar för företag i 
gemenskapen att konkurrera på lika villkor om de tillgängliga finansiella resurserna på såväl 
gemenskapens kapitalmarknader som de globala marknaderna. 
 
Enligt IAS-förordningen skall noterade företag fr.o.m. år 2005 upprätta koncernredovisning i 
enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits och kommer att antas av 
EG-kommissionen för tillämpning inom gemenskapen. Detta krav gäller direkt i 
medlemsstaterna, utan att några ytterligare nationella lagstiftningsåtgärder behöver eller ens 
får vidtas. De internationella redovisningsstandarder som avses är International Accounting 
Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS), med tillhörande 
tolkningar från Standing Interpretations Committee (SIC) respektive International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Med IAS avses i det följande samtliga dessa 
standarder och tolkningar i den utsträckning de har antagits av EG-kommissionen. 
 
Enligt IAS-förordningen får medlemsstaterna tillåta eller kräva att noterade företag utarbetar 
sina årsredovisningar och att ickenoterade företag utarbetar sina koncernredovisningar 
och/eller sina årsredovisningar i enlighet med IAS. Det finns som vi ser det ett klart värde i att 
det så långt möjligt etableras en uppsättning redovisningsregler som kan accepteras av börser 
och andra finansiella aktörer världen över. Med ett alltmer internationaliserat svenskt 
näringsliv med företag som verkar på en global marknad kan inte Sverige skapa egna 
redovisningslösningar utan måste i stället följa den internationella utvecklingen. Vad som nu 
sagts leder till slutsatsen att svenska företag måste ges ökade möjligheter att tillämpa IAS 
redovisningsprinciper och att en övergång till en fullständig IAS-redovisning i främst större 
företag bör underlättas. På så sätt främjas den önskvärda utvecklingen mot en enda 
världsomspännande redovisningsreglering för internationellt verksamma företag. 
 
Vi föreslår för det första att alla företag, såväl noterade som icke noterade, skall ha möjlighet 
att upprätta sina redovisningshandlingar i enlighet med IAS. Ett företag som väljer att gå över 
till IAS-redovisning måste i så fall upprätta sin redovisning enligt IAS fullt ut i alla relevanta 
avseenden. Detta innebär att företaget inte kan välja att tillämpa bara vissa IAS och tillämpa 
ÅRL och god redovisningssed i övrigt eller att bara tillämpa IAS värderingsregler men inte 
dess krav på tilläggsupplysningar. För ett företag som övergår till IAS-redovisning upphör 
merparten av ÅRL:s bestämmelser att gälla. Vad som återstår för dessa företag att tillämpa är 
de bestämmelser i ÅRL som reglerar skyldigheten att upprätta års- och koncernredovisning, 
om undantag från koncernredovisningsskyldighet, om förvaltningsberättelse, om delårsrapport 
och om offentlighet och revision. Därtill kommer bestämmelser av formaliakaraktär 
(om språk och form och om undertecknande) samt en del krav på tilläggsupplysningar som 
saknar motvarighet i IAS och av det skälet alltjämt bör tillämpas. 
 
För det andra föreslår vi att möjligheterna att tillämpa IAS redovisningsprinciper inom ramen 
för ÅRL förbättras väsentligt. Detta förslag är tänkt att genomföras på så sätt att ÅRL:s ramar 
vidgas och alla hinder mot en direkt tillämpning av IAS undanröjs. Den viktigaste 
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förändringen är att det införs regler om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde i 
enlighet med de omvärderingsmodeller som beskrivs i IAS 16 (materiella tillgångar), IAS 38 
(immateriella tillgångar), IAS 40(förvaltningsfastigheter) och IAS 41 (biologiska tillgångar). 
 
Våra förslag om ändringar i ÅRL i syfte att möjliggöra en tillämpning av IAS 
redovisningsprinciper innebär att företagen i större utsträckning än idag kommer att erbjudas 
alternativa redovisningsmetoder. Våra lagförslag kan i förstone ge intryck av att företagen har 
ett mycket stort handlingsutrymme. Så är givetvis inte fallet utan handlingsutrymmet 
begränsas av kravet på att god redovisningssed skall iakttas. Syftet med förslagen är att 
möjliggöra för svenska företag att tillämpa samma principer för värdering och periodisering 
som IAS ger uttryck för. Detta syfte måste beaktas i den praktiska tillämpningen. 
 
Våra förslag innebär sammanfattningsvis att det utkristalliseras två alternativa regelverk för 
företagens redovisning. Det ena är ÅRL och god redovisningssed – med större eller mindre 
inslag av IAS redovisningsprinciper och det andra är IAS 
 
IAS-förordningens krav på tillämpning av IAS i koncernredovisningen gäller fr.o.m. den 1 
januari 2005. I förordningen ges dock medlemsstaterna möjlighet att skjuta på tillämpningen 
av förordningen till januari 2007 för vissa kategorier av företag. Vi föreslår att denna 
möjlighet utnyttjas för moderföretag som endast är noterade för skuldebrev. Förslaget innebär 
att ett sådant företag får, men behöver inte, vänta med att gå över till IAS-redovisning till år 
2007. 
 
Även när det gäller de finansiella företagen föreslår vi att det blir möjligt att upprätta års- och 
koncernredovisning med tillämpning av IAS. Vidare föreslås att IAS redovisningsprinciper, 
på samma sätt som föreslås för företag i allmänhet, skall kunna tillämpas inom ÅRKL:s och 
ÅRFL:s ramar genom att ÅRKL:s och ÅRFL:s ramar vidgas och alla hinder mot en direkt 
tillämpning av IAS undanröjs. 
 
På en punkt går vi dock ett steg längre än vad som gäller de allmänna företagen, nämligen vad 
avser redovisningen av finansiella instrument. I likhet med vad som i annat sammanhang 
föreslås för kreditinstitut och värdepappersbolag föreslår vi att försäkringsföretag skall 
värdera finansiella instrument till verkligt värde. 
 
I vårt uppdrag har även ingått att göra en bedömning av vilka konsekvenser IAS-förordningen 
får för det svenska normgivningssystemet. Våra slutsatser är att redovisningsrådets med all 
sannolikhet kommer att upphöra med sin rekommendationsutgivning vilket kommer att leda 
till en ökad arbetsbelastning, och ett ökat resursbehov, för i första hand Bokföringsnämnden 
men även för Finansinspektionen Vi vill i sammanhanget framhålla att för framför allt små 
och medelstora företag kommer behovet av vägledning i det praktiska redovisningsarbetet att 
öka i framtiden i takt med att komplexiteten och de internationella inslagen i det samlade 
regelverket på redovisningsområdet ökar. Ju fler alternativ som lagstiftaren tillhandahåller – 
alternativ som framöver oftast kommer att ha sitt ursprung i IAS – desto större blir behovet av 
hjälp och stöd vid valet av alternativ i det enskilda företaget. 
 
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för 
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller senare. (Regeringens hemsida, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/16/71/93f68bf3.pdf, 2006-04-06) 
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Bilaga 3 Intervjuplan 
 
Intervjuplanens syfte 
 
Under vårterminen 2004 genomfördes en studie vid Stockholms Universitet. Studien hette 
”IAS/ IFRS-Ur de fyra stora redovisningsbyråernas perspektiv” och presenterade 
frågeställningen ”Hur går det till att förbereda och genomföra övergången till IFRS för 
revisionsbyråerna”. De revisionsbyråer som ingick i studien var, Deloitte & Touche, Ernst & 
Young, KPMG och Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Författarna delade upp arbetet i tre 
faser: förberedelsefasen, genomförandefasen och resultatfasen.  
 
Då övergången till IAS/ IFRS skedde vid årsskiftet 2004/ 2005 har författarna av den tidigare 
uppsatsen endast analyserat de två första faserna och lämnat den tredje för vidare arbete. Det 
är här vi ämnar ta vid. Vi vill analysera den slutliga fasen av de tre och se om det blev som 
man tänkt sig. Vad blev resultatet? Vår studie avser svara på denna fråga. 
 
Den bifogade intervjuplanen ska ligga till grund för en analys av resultatet och arbetet bakom 
övergången till IAS/ IFRS 2005.  
 
Arbetet med uppsatsen sker enligt följande: 
 

• En sammanställning av de insamlade fakta som presenterats i den tidigare uppsatsen. 
• En presentation av de i studien ingående revisionsbyråerna. 
• En insamling av nya fakta genom intervjuer som visar hur den nya situationen ser ut. 
• En avslutande analys av de fakta som samlats in där resultatet jämförs med 

förutsättningarna innan. 
 
Hela uppsatsen från 2004 grundades på medverkan från revisionsbyråerna och så ser 
förutsättningarna ut även i  denna studie. Vi är tacksamma för den tid du lägger på att 
tillhandahålla oss den information som gör projektet genomförbart. 
 
Vi som författar denna uppsats är: 
 
Josef Karlström 
Email: josefkarlstrom@gmail.com 
Tel. 070-9660185 
 
Karin Sjögren 
Email: sjogren.karin@gmail.com 
Tel. 070-6664455 
 
Tack för din medverkan!  
 
Vid frågor eller betänkligheter tveka inte att kontakta oss.
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Intervjuplan 
 
Allmänna frågor 

1. Vilken position har du i företaget? 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

Uppföljande frågor 
Planering 

1. Hur lade byrån upp förberedelserna/ planeringen inför övergången till IAS/ IFRS 
2005? 

2. Hur har förberedelserna/ planeringen inför övergången till IAS/ IFRS 2005 fungerat 
sett i efterhand? 

3. Sett i efterhand, hur skulle ni gjort förberedelser/ planering annorlunda? 
 

Utbildning 
1. I vilken utsträckning utbildade byrån sina revisorer inför övergången till IAS/ IFRS 

2005? 
2. Hur värderar byrån den utbildning för revisorer som genomförts inför 

implementeringen av IAS/ IFRS 2005? 
3. Hur utbildades övriga berörda yrkesgrupper? 
4. Hur värderar byrån den utbildning för övriga berörda yrkesgrupper som genomförts 

inför implementeringen av IAS/ IFRS 2005? 
5. Sett i efterhand, hur skulle utbildningen av personal kunnat göras annorlunda? 
 

Målformulering 
1. Vilka mål hade byrån satt upp i och med implementeringen av IAS/ IFRS 2005? 
2. Vilka förändringar mot vad som förväntats har konstaterats i måluppfyllelsen för 

byrån? 
3. Sett i efterhand, anser du att de uppsatta målen varit användbara och relevanta? 
 

Kundbemötande 
1. Hur mötte byrån kundens behov inför övergången till IAS/ IFRS 2005? 
2. Hur har byråns kunder överlag varit förberedda inför implementeringen av IAS/ IFRS 

2005? 
3. Vilken respons har kunderna givit på byråns arbete för klienterna? 
 

Sammanfattande frågor 
1. Hur har byrån löst de problem som uppstått under övergången till IAS / IFRS 2005? 
2. Vilka aspekter anser du har påverkat en väl genomförd implementering av IAS/ IFRS 

2005? 
3. Vad anser du att ni utifrån företagets perspektiv skulle ha gjort annorlunda för att nå 

ett bättre resultat? 
4. Är det något i frågorna som vi har missat som du vill tillägga? 
 

Administrativa frågor 
1. Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 
2. Får vi maila dig en sammanställning av intervjun för godkännande? 
3. Om det dyker upp någon ytterligare fråga är det möjligt att kontakta dig via telefon? 
 

Vi, Josef och Karin, tackar för din medverkan! 


