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SAMMANFATTNING 

Sverige är ett land som historiskt sett präglats av vissa nationella särdrag i redovisningen. Man 

har också under en lång tid varit ett land med stark statlig inblandning i regleringen på 

redovisningsområdet. Denna ordning har dock kommit att ändras till viss del i och med EU:s 

beslut att alla företag hemmahörande i EU som är noterade på en reglerad marknad inom 

unionen är skyldiga att utarbeta sina koncernredovisningar i enlighet med en enda uppsättning 

redovisningsstandarder som utfärdas av IASB. Det har mot denna bakgrund varit av intresse att 

undersöka vad som görs från såväl statligt håll som från svenska organisationer för att påverka 

den reglering som ska gälla inom landet. Denna uppsats behandlar följaktligen vilka insatser som 

företas från svenskt håll för att företräda svenska intressen vid utformningen av den 

redovisningsreglering som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning. Undersökningen 

har genomförts genom kvalitativa intervjuer med representanter från tre vitt skilda aktörer inom 

redovisningsområdet.   

Den genomförda studien visar på att den svenska staten inte längre har samma inflytande över 

den reglering som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning. Det finns fortsatt 

möjligheter för den svenska staten att påverka normgivningen för noterade bolags 

koncernredovisning, men man är inte den svenska intressent som engagerar sig allra mest i 

frågan kring internationella redovisningsstandarder för svenska företag. Den rollen innehar 

istället Rådet för finansiell rapportering. Vidare så anförs att trots att en hel del insatser företas 

för att företräda svenska intressen gällande redovisningsregleringen för noterade bolags 

koncernredovisning så tyder det mesta på att den nya ordningen inneburit att färre intressenter 

har möjlighet att komma till tals och påverka regleringen. Uppsatsen är inte en strävan efter att 

presentera en uttömande analys till varför det förhåller sig på det sätt som det gör. Istället bör 

studien ses som en aktuell bild av verkligheten som kan fungera som grund för framtida 

forskning, något som saknas inom området. 
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Förkortningar 

ARC – Accounting Regulatory Committee 

BFN – Bokföringsnämnden 

 EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group  

EU – Europeiska Unionen 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB – Financial Accounting Standards Board  

GAAP – Generally Accepted Accounting Principles 

IAS-förordningen – Förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, EG nr 

1606/2002 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

SARG – Standards Advice Review Group 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs uppsatsens bakgrund för att ge läsaren en första inblick i ämnet. 
Därefter presenteras uppsatsens huvudproblem och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

”Tiden för nationer är över och idén att länder kan klara sig själva är en illusion och en lögn” 

(Dailymail.co.uk, 11 november 2010) Orden uttalades nyligen av Europeiska rådets ordförande 

Herman Van Rompuy och är ett tydligt konstaterande från en av EU:s största makthavare om 

vilken väg han anser att unionen bör sträva efter att gå. Uttalandet blir extra intressant när man 

ser till utvecklingen inom redovisningsområdet under de senaste åren. I juni år 2000 föreslog 

nämligen EU-kommissionen att alla företag hemmahörande i EU som är noterade på en reglerad 

marknad inom unionen senast från och med år 2005 bör bli skyldiga att utarbeta sina 

koncernredovisningar i enlighet med en enda uppsättning redovisningsstandarder som utfärdas 

av Internationell Accounting Standards Board (IASB). Antagandet av enhetliga regler för 

noterade bolag inom unionen blev sedan en realitet i och med att Europaparlamentet och rådet 

den 19 juli 2002 antog en förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder 

inom EU (IAS-förordningen).  

Det har argumenterats (Chiapello & Medjad, 2009) för att EU:s delegerande av normgivningen 

till IASB går långt utöver tidigare kända former av delegering till den privata sektorn och att det 

innebär att möjligheterna för EU:s medlemsstater att påverka utformningen av de 

redovisningsregler som ska gälla inom unionen har minskat avsevärt. Tidigare förlitade sig EU 

på att harmonisera redovisningsregler genom direktiv (t.ex. rådets fjärde direktiv 78/660/EEG 

om årsbokslut i vissa företag och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG om sammanställd 

redovisning). Direktiv är till skillnad från förordningar inte direkt bindande för medlemsstaterna, 

utan anger bara ett visst resultat som skall uppnås inom en bestämd tid. Det är sedan upp till 

medlemsstaterna själva att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. (SOU 

2003:71, s 65) Innan införandet av IAS-förordningen fanns således möjligheter för 

medlemsstaterna att behålla vissa nationella traditioner inom redovisningen. Före 2005 var inte 

heller Sverige tvingade att införa IFRS, utan relationen med IASB byggde på frivillighet. Efter 
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antagandet av IAS-förordningen ändrades emellertid detta, då förordningen är bindande och 

direkt tillämplig i Sverige (IAS-förordningen, artikel 11). 

Redovisningen i Sverige har alltid präglats av vissa nationella särdrag som t.ex. den starka 

kopplingen mellan redovisning och beskattning. Införandet inom EU av en förordning inom 

redovisningsområdet istället för användandet av direktiv samt EU:s delegerande av 

normgivningen till ett privat organ har enligt vad som redogjorts för ovan medfört vissa 

konsekvenser för Sverige. Möjligheterna att påverka utformningen av normgivningen har 

minskat och chanserna att behålla vissa nationella traditioner inom redovisningen är inte längre 

lika stora. 

 

1.2 Problemformulering 

Mot bakgrund av denna nya ordning i den europeiska redovisningsnormgivningen är det av 

intresse att undersöka hur Sverige försöker påverka den reglering som ska gälla för noterade 

bolags koncernredovisning inom landet. I en artikel författad av Puxty, Willmott, Cooper och 

Lowe (1987) har det anförts att Sverige är ett legalistiskt land med omfattande statlig 

inblandning i redovisningsregleringen. Sedan artikeln av Puxty m.fl. publicerades för drygt 20 år 

sedan så har en hel del inträffat inom redovisningsområdet. Framför allt har IASB:s roll vid 

utvecklandet av redovisningsnormer blivit mer betydelsefull. Tanken med denna uppsats är att 

utreda hur stor den svenska statliga inblandningen är i redovisningsfrågor på europeisk nivå för 

att sedan jämföra detta med den bild som ges av Puxty m.fl. Genom att klargöra hur 

möjligheterna ser ut avseende inflytande över normgivningen är det också möjligt att svara på 

vilka svenska intressenter som framför allt har inflytande över redovisningsregleringen för 

noterade bolag och vilka eventuella konsekvenser som kan följa av detta. Ett problem avseende 

denna del har faktiskt uppmärksammats på IASB:s egen hemsida i en artikel tidigare detta år där 

det diskuteras hur man ska minska gapet mellan investerare och de som framställer 

redovisningsregler (Robert Bruce, Sportligt on investor outreach, 2010-05-18) 
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1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att svara på frågan vad som görs från svenskt håll för att företräda svenska 

intressen vid utformningen av den redovisningsreglering som, efter att ha antagits av EU, ska 

gälla för noterade bolags koncernredovisning inom landet?  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras inledningsvis hur tidigare forskning inom området 
ser ut. En genomgång görs sedan av de politiska dimensionerna avseende redovisning och hur 
politiska påtryckningar kan påverka normgivningen i reglerande organ. Vidare beskrivs hur 
olika nationella system kan vila på stora skillnader i traditioner avseende hur redovisningen 
historiskt varit utformad. Avslutningsvis redogörs för institutionell teori och den bild som 
tidigare presenterats av Sverige som ett legalistiskt land i förhållande till utvecklandet av 
redovisningsregler. Denna del är central i uppsatsen då den används i ett senare skede för att 
tolka resultaten från den genomförda undersökningen. 
 

2.1 Tidigare forskning 

Redan för nästan 20 år sedan konstaterade Walker och Robinson (1993 s. 3) att:  

”De flesta studier av normgivningsprocessen inom redovisning har fokuserat på politisk 

verksamhet som bedrivs genom skriftliga inlagor till de organ som utvecklar 

redovisningsstandarder. Denna form av lobbyverksamhet representerar en väldigt sen och 

relativt obetydlig del av den övergripande processen kring utvecklandet av regler. Tidigare 

stadier i processen involverar t.ex. befogenheter för tillsynsmyndigheter, sammansättningen av 

styrelser och den övergripande strukturen av ordningen för hur regler ska utvecklas”. (svensk 

översättning)  

Dessa tankar är högst relevanta fortfarande idag, då fortsatt få studier genomförts avseende 

politikens betydelse vid normgivning inom redovisning som undersöker själva den övergripande 

strukturen. De flesta studier har istället fokuserat på de avslutande stadierna av 

standardsättningen och den politiska lobbying som då kan observeras av diverse intressenter 

(t.ex. Watts & Zimmerman 1978 och Zeff 2002). En möjlig förklaring till detta kan vara att de 

flesta studier har genomförts i anglosaxiska länder. Dessa länder har mer eller mindre följt 

samma redovisningssystem, eftersom de alla har implementerat den amerikanska modellen och 

därmed följt reglerna utfärdade av FASB (Financial Accounting Standards Board). I och med att 

samma modell följts av mer eller mindre alla dessa länder har det inte rått ett lika stort behov 

efter att kritiskt granska systemet som när flera olika modeller används. (Chiapello & Medjad, 

2009 s. 451) 
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Det finns emellertid ett antal studier som undersökt den politiska aktiviteten vid standardsättning 

i ett bredare perspektiv. Nedan görs en genomgång av betydelsefulla synpunkter från de 

viktigaste studierna avseende denna del.   

 

2.2 Den politiska dimensionen avseende redovisning 

Till att börja med är det viktigt att belysa politikens betydelse vid utformandet av 

redovisningsstandarder. Perry och Nölke (2006) påpekar i sin artikel att redovisning är något 

som påverkar alla i ett samhälle och att det därför är otillräckligt att välja mellan att antingen 

enbart se till innehållet i redovisningsstandarder eller att bara fokusera på styrningen bakom 

normgivningen. De menar istället att man bör göra båda delarna. De förklarar i ett första skede 

hur nya tekniker för att definiera och värdera företags tillgångar är en del av den pågående 

omorienteringen av den internationella politiska ekonomin (Perry & Nölke, 2006 s. 560). Vidare 

menar de att även om IASB  inte själva ligger bakom denna omorientering så har de fungerat 

som kodifierare av politiska och ekonomiska förändringar genom införandet av nya 

redovisningsregler. Anledningen till att de kunnat genomföra dessa förändringar i stort sett 

oemotsagda och i sådan snabb takt är tack vare deras särskilda position som gränsöverskridande 

privat myndighet. (Ibid, s. 560) Den slutsats de kommer fram till i sin artikel är att 

redovisningsregler inte kan reduceras ner till frågor om effektivitet, eftersom de handlar om 

beräkning och jämförelser av saker som till sin natur inte går att fastställa eller direkt jämföra. 

Standarder inom redovisning är därför att ses som politiska, oavsett om de erkänns som sådana, 

och spelar en betydande roll vid formandet av framtiden för marknadsorienterade samhällen. 

(Ibid, s. 581) 

Att den finns en politisk dimension vid utformandet av redovisningsstandarder som ska följas av 

företag är, bl.a. mot bakgrund av Perry och Nölkes (1996) studie, ingen uppseendeväckande 

ståndpunkt. Politiken används i flera fall också som påtryckningsmedel mot normgivare inom 

redovisningen. Politiska påtryckningar kan definieras som övervägningar eller pläderingar av 

egenintresse som kan vara avgörande för andra användares intressen (Zeff, 2002 s. 43). Flera 

forskare (Tang 1994, Horngren 1973 & Zeff 2002) menar att sådana påtryckningar kan vara 

avgörande för hur utformningen av redovisningsstandards faller ut. Tang (1994, s. 155) 

argumenterar för att harmoniseringen av redovisningsregler är en politisk process och att istället 
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för att tala om harmonisering av redovisningsnormer borde man tala om harmonisering av 

berörda intressen. Horngren (1973 s. 61) är av uppfattningen att normbildning är till lika stor del 

en produkt av politiska handlingar som av logiska eller empiriska resultat. Då normer sätter 

restriktioner på beteende och måste accepteras av berörda parter kan normsättningen enligt 

honom närmast ses som ett socialt beslut. Zeff (2002 s. 43) menar att IASB utsätts för politiska 

påtryckningar, något som kan utlösas utifrån andras initiativ avseende hur specifik redovisning 

bör behandlas, och att dessa påtryckningar kan leda till att normer inte blir antagna. 

Undersökningen visar också på att politisk påtryckning från nationella normsättare kan utveckla 

sig väldigt olika avseende grad och styrka samt att det förekommer i någon form från de flesta 

länder (Zeff, 2002 s. 44). 

 

2.3 Stora skillnader i traditioner mellan nationella redovisningssystem  

Komparativa analyser av nationella redovisningssystem har visat på stora skillnader i traditioner 

(Puxty m.fl. 1987, Nobes 1992, Flower & Lefebvre 1997) Det har framför allt varit två 

traditioner som varit allmänt accepterade och styrt utvecklingen av den finansiella 

redovisningen; den anglosaxiska respektive den kontinentala traditionen (Nobes, 1983). Exempel 

på länder med en anglosaxisk tradition är USA, Storbritannien och Australien (Nobes 1983 & 

Puxty 1987). Den anglosaxiska traditionen bygger i väldigt liten omfattning på reglering genom 

lagar. Istället har redovisningen i hög grad utformats utifrån sedvanerätt och självreglering från 

den privata sektorn (Smith, 2006 s. 68). Privata intressen har normalt haft en betydligt större roll 

i den anglosaxiska traditionen än i den kontinentala. En förklaring till detta är att företag i länder 

med en anglosaxisk tradition ofta är stora och har väldigt många olika ägare. Insynen i företagen 

har därför varit väldigt liten, vilket har ökat kravet på att den externa redovsiningen ska ge en 

rättvisande bild av den ekonomiska ställningen för företaget. (Ibid, s. 68) Vidare föreligger inte 

någon koppling mellan redovisningen och beskattningen i de anglosaxiska länderna (i motsats till 

t.ex. Sverige – se nästa stycke). Redovisningen i dessa länder har därför i högre utsträckning än i 

de kontinentala länderna kunnat baseras på marknadens krav på information. (Ibid, s. 69). Som 

en kontrast till den anglosaxiska traditionen kan den kontinentala traditionen närmast beskrivas 

som legalistisk, dvs. att redovisningen baseras på de lagar som staten har utformat. Detta innebär 

att staten intar en position med direkt inflytande över regleringen och styrningen av företags 

redovisning (Nobes & Parker, 1995 s. 12). Mot bakgrund av detta har normalt 
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redovisningskommittéer i de kontinentala länderna innehaft en svagare ställning än i de 

anglosaxiska länderna vid utformningen av redovisningen. Tanken enligt den kontinentala 

traditionen är att en korrekt redovisning är en redovisning som överensstämmer med lagen. En 

grundläggande princip inom traditionen är försiktighetsprincipen som anses skydda borgenärers 

fordringar och hindra att företag dräneras på kapital genom utdelningar av orealiserade vinster 

(Nilsson, 2005 s. 34). Exempel på länder med en kontinental tradition är Tyskland, Frankrike och 

Sverige (Puxty m.fl., 1987). I Sverige har emellertid organisationer som FAR (Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) och Redovisningsrådet (numera ersatt av Rådet för finansiell 

rapportering) haft framträdande roller då de gett ut allmänt accepterade 

redovisningsrekommendationer.  

Svensk externredovisning har sedan 1995 baserats på bestämmelserna i årsredovisningslagen 

(ÅRL) som kräver att årsredovisning ska upprättas i alla företag om inte annat föreskrivs (ÅRL 

1:1). Bland de principer som ska ligga till grund för utformandet av redovisningen nämns bl.a. 

god redovisningssed, rättvisande bild och försiktighet (ÅRL 2:2, 2:3 & 2:4). Införandet av 

IASB:s regelverk innebär dock en nedtoning av t.ex. försiktighetsprincipen, eftersom den av 

IASB ses som en underliggande princip till tillförlitlighet medan den i Sverige är en fristående 

princip som historiskt tillmätts stor betydelse (Fagerström & Lundh, 2005 s. 29) Vidare har det i 

Sverige funnits en tradition av en stark koppling mellan redovisning och beskattning. Det kanske 

mest påtagliga sambandet återfinns i Inkomstskattelagens (IL) 14 kapitel 2 och 4 §§ och 

benämns normalt den materiella kopplingen mellan beskattning och redovisning. Huvudregeln 

för bestämmelserna innebär att företags räkenskaper ska ligga till grund för beräkningen av 

resultatet avseende beskattningstidpunkten och att beskattningen ska grundas på 

bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (IL 14:2 & 14:4).    

 

2.4 Institutionell teori 

För att ha möjlighet att förstå och sätta saker i sitt rätta sammanhang är det betydelsefullt att ha 

vetskap om hur redovisningen vuxit fram och utvecklats. Genom att titta på hur redovisningen 

sett ut i historien underlättas förståelsen för vad som händer i dagens situation och vad som kan 

komma att ske i framtiden. (Riahi-Belkaoui, 2004 s. 13) En teori som kan fungera som en 

referensram för att förstå redovisningens förändring och hur redovisningen ser ut just idag är 
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institutionell teori. Inom denna teori undersöks uppfattningar och värderingar som tas för givet 

och betydelsen den sociala kulturen och omgivningen har på användandet av redovisning 

(Dillard m.fl., 2004 s. 507). En institution är ett område eller en miljö som valt att tillämpa 

samma regler och värderingar. För att ses som legitimt måste företag följa de regler eller normer 

som institutionen fastslagit. Det har visat sig att institutionell teori kan användas för att analysera 

alla typer av organisationer, eftersom alla organisationer till någon grad är institutionaliserade 

(Scott, 1995). En tydligare förklaring av detta är att alla organisationer är underkastade den 

reglering och styrning som verkar såväl lokalt som nationellt och internationellt. Alla 

organisationer är därför föremål för institutionella processer som definierar vilka former de kan 

ta och hur de kan bedriva sin verksamhet legitimt (Scott, 1995 s. 136). Traditionellt har det inom 

institutionell teori fokuserats på institutionalisering som ett utfall snarare än en process, vilket 

resulterat i en negligering av politiska faktorer (Dillard m.fl., 2004 s. 510). Enligt DiMaggio 

(1988, s. 13) är detta ett felaktigt synsätt att ha, eftersom institutionalisering är beroende av de 

aktörer som stödjer, motsätter sig eller på annat sätt strävar efter att påverka en sådan process. 

Även Dillard m.fl. (2004, s. 510) menar att det är viktigt att se politiska insatser som genomförs 

av aktörer för att uppnå sina syften som en betydelsefull del av institutionell teori.  

Som anges ovan beskriver institutionell teori bl.a. vad som påverkar förändringar i 

redovisningen. En modell som har sitt ursprung i institutionell teori har tagits fram av Streeck 

och Schmitter (1985). I sin artikel urskiljer de tre olika delar som har betydelse vid utformandet 

av redovisningsregler; staten, marknaden och samhället. Staten kontrollerar och bibehåller 

ordning genom att stifta lagar och regler. Konkurrensen på marknaden bidrar t.ex. till att visa hur 

effektiva transaktioner genomförs och hur kundnöjdhet bibehålls. Slutligen skapar olika 

intressegrupper i samhället regleringar och rekommendationer i förhållande till deras behov och 

värderingar. Enligt Streeck och Schmitter samverkar dessa tre delar alltid i någon form med 

varandra. Det är därför inte möjligt att analysera en reglering utifrån endast en del, t.ex. 

marknaden, utan man måste beakta alla tre delarna tillsammans. (Streeck & Schmitter, 1985) 

Den modell som arbetats fram av Streeck och Schmitter har tidigare använts som utgångspunkt 

av Puxty m.fl (1987) i en analys av redovisningssystemen i fyra olika länder; Tyskland 

Storbritannien, Sverige och USA. I artikeln av Puxty m.fl. (1987) framgår att staten, marknaden 

och samhället alla påverkar regleringen i de respektive länderna, men inte i samma utsträckning. 

Den tradition där staten har det största inflytandet i regleringen och styrningen av redovisningen 
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betecknas som legalism. Motsatsen kallas för liberalism och innebär att det som framför allt styr 

hur regleringen är utformad är marknadens krav och behov. Inom de fyra länderna som 

undersöks existerar inte fullt ut någon av dessa ytterligheter. Det är emellertid möjligt att avgöra 

vilken tradition som är starkast i respektive land. En viktig roll i denna bemärkelse innehas av 

den sista komponenten i modellen av Streeck och Schmitter, dvs. samhället. Denna del utgörs av 

organisationer som har en stark ställning i förhållande till såväl staten som marknaden. Genom 

att uttrycka sin expertkunskap i form av regler och rekommendationer kan dessa organisationer 

påverka regleringen av redovisningen och styra traditionen mot antingen staten eller marknaden. 

I artikeln betecknas Sverige som ett legalistiskt land p.g.a den omfattande statliga inblandningen. 

Samtidigt betonas dock att en icke-statlig organisation som FAR innehaft en betydelsefull roll 

för utformandet av redovisningsnormer i Sverige. (Puxty m.fl., 1987 s. 285-286)  

I artikeln av Puxty m.fl. (1987) riktas också viss kritik mot den modell som utvecklats av Streeck 

och Schmitter. De menar att det finns begränsningar i modellen så till vida att den enbart 

fokuserar på stater. Enligt Puxty m.fl. (1987, s. 274) måste nämligen också hänsyn tas till de 

internationella organ som får en allt mer betydande roll för utvecklandet av redovisningsregler. 

Det är värt att notera i detta sammanhang att artikeln av Puxty m.fl. publicerades redan 1987 och 

att det sedan dess har hänt en hel del inom redovisningsområdet. Framför allt är det viktigt att 

betona att internationella organ som IASB fått en än mer betydelsefull roll under de dryga 20 år 

som passerat. Som angavs redan i inledningen så gäller ju idag IASB:s standarder, efter att det 

antagits av EU, för alla noterade bolags koncernredovisning på den svenska marknaden. Det är 

därför av intresse att utreda hur företrädandet av svenska intressen ser ut i redovisningsfrågor på 

europeisk nivå för att sedan jämföra detta med den bild som ges av Puxty m.fl. 
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3. Metod  
I det följande kapitlet beskrivs vilket angreppssätt och vilken metod jag använt mig av i 

uppsatsen. Vidare presenteras också hur själva undersökningen utförts, vilka respondenter som 

jag valt att genomföra intervjuer med och vilken intervjumodell som använts. Avslutningsvis tas 

också några tankar upp kring analys av min data samt vilken källkritik som kan riktas mot 

undersökningen.   

 

3.1 Val av angreppssätt och metod 

Vanligen skiljer man inom forskning mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa 

forskningsintervjuer bygger på vardagslivets samtal, men är samtidigt ett professionellt samtal 

där kunskap konstrueras tack vare interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Själva 

målet med den kvalitativa forskningsintervjun är just att producera kunskap. (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 18) Det centrala vid användandet av en kvalitativ metod är att genom 

insamling av information dels skapa en djupare förståelse av det problem som studeras och dels 

att skapa möjligheten att beskriva helheten av det sammanhang som problemet inrymms i 

(Holme & Solvang, 2006 s. 14).  

Jag har vid arbetet med denna uppsats valt att utgå från ett kvalitativt angreppssätt. Tanken 

bakom detta är främst att genom den kvalitativa metoden så ges en möjlighet att studera ämnet 

på djupet, vilket jag anser är av stor vikt för att kunna göra undersökningen på ett 

tillfredställande sätt. Genom att använda en kvalitativ metod beskrivs också helheten av denna 

fråga på ett utförligt sätt och genom mitt val att intervjua representanter från tre olika organ har 

jag fått värdefulla åsikter och värderingar från några av de människor med bäst insyn inom det 

område som jag valt att utreda. Genom framför allt dessa intervjuer har en förståelse skapats för 

hur redovisningsfrågor behandlas på europeisk nivå och vad som görs från svenskt håll för att 

företräda svenska intressegrupper.  

 

3.2 Hur undersökningen genomförts 

I uppsatsen ges efter den teoretiska referensramen en bakgrund till själva empirin. Denna del 

redogörs för eftersom den är betydelsfull för det resultat som senare presenteras. I ett första steg 

görs en genomgång av IASB:s organisation och hur processen ser ut vid framtagandet av 
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internationella standarder samt hur EU:s antagningsförfarande av dessa standards går till. Detta 

är av betydelse eftersom det visar på hur hela EU-samarbetet kring dessa frågor ser ut och i vilka 

sammanhang det finns möjlighet för de olika medlemsstaterna att påverka utformningen av den 

reglering som senare ska gälla inom respektive land. För att göra denna kartläggning har jag 

primärt förlitat mig på hemsidorna till de institutioner det handlar om, dvs. IASB, EFRAG och 

EU. En liknande kartläggning har tidigare också genomförts av Chiapello och Medjad (2009), 

varför jag också i viss mån använt mig av deras uppgifter för att tydliggöra sambanden mellan 

EU och IASB. 

Information har också inhämtats från hemsidor till svenska intressenter i denna process. Jag har 

framför allt använt mig av den information som Rådet för finansiell rapportering presenterar i 

sina förord till rekommendationer samt ett dokument som klargör Rådets roll i själva 

normgivningsprocessen. Denna information har inhämtats från hemsidan till Rådet för finansiell 

rapportering. Jag har också tagit del av de nyhetsbrev som Rådet presenterar på sin hemsida. 

Avseende denna del så har det framför allt varit av intresse att se till de nyhetsbrev där Rådet 

följt upp de åsikter de framfört till IASB. Rådet sammanställer själva i dessa nyhetsbrev vad som 

hänt avseende de standarder som de valt att kommentera och om de fått något gehör för sina 

ställningstaganden. Genom att studera dessa utskick har jag skapat en uppfattning om huruvida 

Rådets åsikter tas i beaktande av IASB eller ej.  

Utöver anvädandet av hemsidor för relevanta institutioner och svenska intressenter har även 

intervjuer med representanter från relevanta aktörer genomförts. Jag har valt att genomföra 

sammanlagt tre intervjuer. En första intervju skedde med Sigvard Heurlin, som har en position 

som Senior Project Manager inom EFRAG. Denna intervju gjordes i första hand för att få en 

uppfattning utifrån EFRAG:s synvinkel hur samarbetet ser ut med nationella intressenter. En 

intervju genomfördes därefter med Stefan Pärlhem på Justitiedepartementet för att få en 

uppfattning vad som görs från statligt håll avseende redovisningsfrågor. Stefan är ämnesråd och 

är den inom Justitiedepartementet som i huvudsak fokuserar på redovisningsfrågor. Han är också 

Sveriges representant i Accounting Regalutory Committe (ARC) och har därmed stor insyn i de 

frågor som är aktuella för min uppsats. En tredje och avslutande intervju har också genomförts 

med Carl-Eric Bohlin som är verkställande ledamot och kontaktperson hos Rådet för finansiell 

rapportering för att se vad som görs från den organisation som är nationell normgivare i Sverige 
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inom området för noterade bolags koncernredovisning. Det resultat som erhållits utifrån 

undersökningen har sedan tolkats utifrån den teoretiska referensramen. Framför allt har resultatet 

jämförts med den bild av redovisningsnormgivningen i Sverige som ges i Puxty m.fl. (1987) för 

att se hur stor den svenska statliga inblandningen är avseende redovisningsregleringen för 

noterade bolags koncernredovisning.  

De personer som jag valt att intervjua fick i förväg via mail veta vad ämnet för min uppsats var 

och vilka frågor jag hade för avsikt att ta upp. Själva intervjuerna genomfördes sedan via telefon 

vid ett tillfälle som respondenterna själva valt. För de två första intervjuerna med Sigvard 

Heurlin och Stefan Pärlhem valde jag att anteckna de svar jag fick under intervjuns gång. Vid 

den sista intervjun med Carl-Eric Bohlin valde jag istället att spela in intervjun och skriva ner 

svaren i efterhand. Efter intervjun med Stefan Pärlhem gjordes också en uppföljning ett par dagar 

senare via mail för att få klarhet i en del av de svar han lämnade. Fullständiga utskrifter över de 

tre intervjuerna finns sammanställda i bilaga 2 i slutet av uppsatsen.     

 

3.3 Val av intervjumodell 

De intervjuer som genomförts har varit av semi-strukturerad karaktär. En sådan intervjuform 

kännetecknas av att man använder en mall med relevanta frågor. Den som intervjuas har dock 

stora möjligheter att formulera sig fritt. Frågorna som tas upp ställs inte heller i någon specifik 

ordning och det finns tillfälle för intervjuaren att komma med följdfrågor (Bell & Bryman, 2005 

s. 363) Anledningen till att jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervjufrågor var för 

att jag ansåg att den modellen erbjöd störst möjligheter för att skapa såväl en bred som en djup 

förståelse för ämnet. De respondenter jag intervjuat har getts chansen att förtydliga eller vidare 

förklara vissa delar som de ansett vara betydelsefulla, vilket har varit nödvändigt för att få 

tydliga svar på mina frågor. Den semi-strukturerade intervjuformen har också tillåtit mig att på 

ett bättre sätt ta reda på åsikter och attityder hos respondenterna (Bell & Bryman, 2005 s. 363) 

Gillham (2008) menar vidare att semi-strukturerade intervjuer är den viktigaste typen av 

forskningsintervjuer då de präglas av en flexibilitet som samtidigt balanseras av en struktur, 

vilket i de flesta fall mynnar ut i god kvalitet av data.  
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3.4 Analys av data 

När man talar om forskningens kvalitet nämns ofta två begrepp; reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet är hänförlig till forskningresultatets konsistens och tillförlitlighet. De frågor som kan 

ställas är om ett resultat kan reproduceras vid en annan tidpunkt och av en annan forskare eller 

om intervjupersonerna kommer att ge olika svar till olika intervjuare. (Kvale & Brinkmann, 2009 

s. 263) Vid de intervjuer jag genomfört så har jag haft en uppsättning frågor att utgå ifrån. 

Beroende på de svar jag fått av respondenterna har jag sedan formulerat följdfrågor i de 

situationer där jag upplevt att mer information var nödvändig eller där en respondent sagt något 

som det fanns ett intresse att utveckla ytterligare. Jag har också valt att följa upp intervjuerna i 

efterhand via mail för utveckling av vissa synpunkter. Dessa val kan inverka på reliabiliteten på 

så vis att om en annan forskare skulle utgå från mina intervjufrågor så är det inte säkert att denne 

skulle få fram exakt likadana svar som jag fått fram i min undersökning. Samtidigt diskuterar 

Kvale & Brinkmann (2009 s. 264) att en för stark tonvikt på reliabiliteten kan motverka 

kreativitet och variationsrikedom. Dessa delar upprätthålls istället om intervjuaren tillåts använda 

sin egen intervjustil och får chans att improvisera och följa upp lovande infall. Den 

intervjuteknik jag använt mig av motsvarar till stor del den som beskrivs av Kvale & Brinkmann.  

Validitet innebär i vanligt språkbruk detsamma som sanningen, riktigheten och styrkan i ett 

yttrande. I metodologiskt hänseende kan validitet hänföras till den utsträckning i vilken en metod 

undersöker vad den är avsedd att undersöka. (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 264) Att validera 

innebär att en forskare kontrollerar och kritiskt granskar sin analys, ifrågasätter innehållet och 

verifierar tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 268-271). I den undersökning som jag 

genomfört så har min strävan hela tiden varit att ge en rättvis bild av vad som presenteras. För att 

stärka validiteten och för att undvika eventuella missförstånd och felciteringar har jag efter de 

genomförda intervjuerna tagit kontakt med respondenterna för att få bekräftelse att jag återgett 

deras synpunkter på ett korrekt sätt i texten. En hel del av den information som respondenterna 

presenterats har också kunnat styrkas genom offentligt material. För Rådet för finansiell 

rapportering gäller t.ex. att de på sin hemsida utförligt presenterar vilka åsikter de har i specifika 

redovisningsfrågor och vad de gör för att försöka påverka den reglering som ska gälla för 

noterade bolags koncernredovisning.  
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Ett tredje betydelsefullt kriterie för en forsknings kvalitet är trovärdighet. Detta begrepp 

behandlar ämnen såsom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmerbarhet av en 

studie. (Bryman & Bell, 2005) Trovärdigheten i den studie jag genomfört stöds av att jag 

intervjuat personer från tre vitt skilda aktörer inom redovisningsområdet. Sigvard Heurlin 

representerar EFRAG och har därigenom ett starkt EU-perspektiv. Stefan Pärlhem har istället en 

svensk statlig syn på de relevanta frågorna i och med sin position som Justitiedepartementets 

redovisningsansvarige. Avslutningsvis ges en bild av Carl-Eric Bohlin som representant för 

Rådet för finansiell rapportering som speglar vad som görs av den svenska nationella 

normgivaren inom området.  

 

3.5 Källkritik 

En kritisk synpunkt som kan anföras mot den genomförda undersökningen är att inte 

representanter från fler aktörer intervjuats. Personligen hade jag gärna också genomfört 

intervjuer med representanter för upprättare av redovisningen (t.ex. Svenskt Näringsliv) samt 

användare av själva redovisningen (t.ex. Finansanalytikers Förening) för att höra mer specifikt 

vilket inflytande de anser sig ha över den aktuella regleringen. Genom de intervjuer som 

genomförts tycker jag ändå att jag fångat de flesta aspekter kring själva redovisningsfrågan och 

jag har genom intervjuerna erhållit information som innebär att jag kan återge hur inflytandet 

över normgivningen ser ut för de intressentgrupper som är aktuella. 

Viss kritik kan också riktas mot att jag inte valde att spela in de första två intervjuerna, utan 

istället valde att anteckna de svar jag fick under intervjuns gång. Risken med ett sådant 

förfarande är naturligtvis att värdefull information missas pga det extra momentet att anteckna 

under intervjuns gång. Genom att istället spela in samtalen finns möjligheten att gå tillbaka och 

lyssna flera gånger för att få med alla relevanta synpunkter. Jag har försökt att motverka detta 

genom att sända utdrag av intervjuerna till respondenterna för kommentarer. Avslutningsvis så 

finns det både positiva aspekter med att låta respondenterna i förväg få ta del av de intervjufrågor 

som ställs. Den positiva sidan finns i informationshänseende eftersom det ger respondenterna 

möjlighet att förbereda sig för intervjun. Den negativa aspekten är att det ger respondenterna tid 

att tänka igenom vilken form av information de vill undanhålla, vilket då kan påverka 

pålitligheten av studien.    
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4. Bakgrund till Empiri 
I det följande kapitlet presenteras en bakgrund till empirin. Genom att redogöra för vissa 
centrala delar är förhoppningen att läsaren bättre kan förstå resultatet av undersökningen som 
redogörs för i nästa kapitel. Inledningsvis görs en genomgång av IASB:s struktur och hur 
organets standarder arbetas fram. Därefter diskuteras hur införlivandet av standarderna till EU-
lagstiftning går till och på vilket sätt EU under senare tid har förändrat sitt förhållningssätt 
gentemot IASB och dess normgivning. Avslutningsvis presenteras vilka intressenter som 
företräder svenska intressen i processen att påverka redovisningsfrågor på europeisk nivå. 

 

4.1 IASB:s struktur 

IASB kretsar framför allt kring två organ, dels själva grunden [the ”Trustees”] och dels IASB:s 

styrelse [the ”Board”]. The Trustees uppgifter är framför allt att överse finansieringen och att 

utse styrelsemedlemmar till the Board medan styrelsen utarbetar standarder och organiserar 

arbetsplanen. Styrelsen har full suveränitet över sina beslut och the Trustees har inte rätt att delta 

i beslutsprocessen. Tanken med detta är att garantera styrelsens självständighet, både gentemot 

finansiärer och förtroendemän inom the Trustees (Chiapello & Medjad, 2009 s. 453). The 

Trustees består av sammanlagt 22 medlemmar; sex från nordamerika, sex från europa, sex från 

Asien/Oceanien och slutligen fyra från varierande geografiska områden (IASC Foundation 

Constitution, artikel 4). Styrelsen är i sin tur sammansatt av 14 olika medlemmar, som väljs 

huvudsakligen baserat på deras specialistkunskaper. Det finns reglering som specificerar att the 

Trustees ska se till att IASB inte domineras av någon särskild valkrets eller geografiskt intresse 

(IASC Foundation Constitution, artikel 20). I praktiken har emellertid kritik riktats mot IASB för 

att vara dominerad av medlemmar med ursprung i anglosaxiska länder och av tidigare partners i 

stora revisionsbolag (se t.ex. Chiapello & Medjad, 2009). Utöver dessa två organ existerar också 

sedan 1 februari 2009 ett organ [the ”Monitoring Board”] som deltar i nomineringen av Trustees, 

som övervakar dessa och som slutligen godkänner utnämningar till the Trustees. En fjärde 

betydelsefull roll innehas av IFRS ”Advicory Counsil” vars uppgift är att komma med råd till 

såväl the Trustees som IASB:s styrelse. För en tydlig översyn av IASB:s struktur se diagrammet 

i Bilaga 1. 
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4.2 Hur IASB:s redovisningsstandarder tas fram 

Att ta fram en redovisningsstandard inom IASB är en process som sker i flera steg. Det 

viktigaste steget i processen för denna uppsats är att en Exposure Draft upprättas, vilket är 

namnet på ett framarbetat förslag av IASB för hur de vill att en ny redovisningsstandard ska se ut 

(IASB, 2010a). Varje Exposure Draft finns under en bestämd period tillgänglig i syfte att 

intressenter ska ha möjlighet att skicka in kommentarer på den föreslagna standarden. IASB 

beaktar sedan dessa kommentarer innan den nya redovisningsstandarden definitivt bestäms 

(IASB, 2010b). 

Inom processen för en ny redovisningsstandard publiceras vanligtvis även ett diskussionspapper. 

En Exposure Draft är dock enligt IASB själva den viktiga delen av processen eftersom den, till 

skillnad från ett diskussionspapper, är obligatorisk och benämns som organets huvudmöjlighet 

till att få konsultationer från allmänheten (IASB, 2010a). En Exposure Draft för större projekt 

ligger vanligtvis öppen för kommentarer under en period av minst 120 dagar (IASB, 2010c). 

Nedan illustreras förloppet för hur en redovisningsstandard tas fram. 

Illustration över hur redovisningsstandarder tas fram inom IASB (IASB, 2010d); 

 
 
Bestämma   Planera    Utveckla och   Utveckla och  
Dagordning  à projektet  à  publicera ett  à publicera en  

diskussionspapper  Exposure Draft   
 

Kommentarer   Utveckla och   Efter att 
à Från vem/vilka? à publicera en  à standarden är 

färdig standard   publicerad 
 

 

4.3 Införlivandet av IASB:s standarder i EU-lagstiftningen  

Varje standard och tolkning som utfärdas av IASB ska bli föremål för särskilt antagande av EU 

innan de tillämpas av medlemsstaterna (IAS-förordningen). I ett första skede så granskas varje 

standard ur teknisk synvinkel av EFRAG. Detta organ är precis som IASB finansierat och styrt 

privat. Det drivs också till stora delar på samma sätt som IASB med en tvådelad struktur och 

samma uppdelning av roller. EFRAG bildades 2001 av ett antal europeiska organisationer för att 
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assistera EU-kommissionen inför dess beslut om en standard eller ett uttalande från IASB ska 

antas. Organisationen har en teknisk expertgrupp (TEG) som beslutar i just tekniska frågor och 

som assisteras av ett sekretariat som leds av en teknisk direktör. Utöver dessa delar har också 

EFRAG en rad arbetsgrupper som utkommer med tekniska råd i specifika frågor. (Rådet för 

finansiell rapportering, Normgivningsprocessen) Efter att EFRAG granskat standarderna 

kommer de med rekommendationer om deras överensstämmlighet med europeiska direktiv inom 

redovisningsområdet (varav bl.a. två stycken nämndes i introduktionen) till ARC som består av 

företrädare från medlemsstaterna. Medlemsstaterna representeras vanligen i kommitteen av 

deltagande från ett departement. Det förekommer emellertid också att företrädare har sin bas hos 

en nationell normgivare eller myndighet. (Members and most frequent composition of delegation 

in ARC) Om allt faller väl ut ger ARC sitt politiska godkännande och kommissionen kan utfärda 

en förordning för antagande. En av EU nyligen inrättad granskningsgrupp, the Standards Advice 

Review Group (SARG), kontrollerar också att de rekommendationer som ges från EFRAG är 

balanserade och objektiva (Working Arrangement between European Commission and EFRAG, 

23 Mars 2006). Nedan presenteras en figur över hur antagningsprocessen går till.  

Illustration över hur antagningsprocessen av IASB:s standards inom EU ser ut: 

(Hämtad från Chiapello & Medjad, 2009 s. 463) 

 

EU är själv det främsta offret för ett beslut att inte godkänna en standard från IASB, eftersom 

detta skulle medföra en lucka i redovisningsstandards som möjliggör för företag att registrera 

berörda transaktioner på vilket sätt de vill. För att begränsa denna risk är EU-kommissionen och 

EFRAG noga med att göra sina röster hörda under det samråd som initieras av IASB i ett tidigt 

skede av normgivningsprocessen för alla standarder. (Chiapello & Medjad, 2009 s. 454) Det 
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existerar följaktligen möjligheter för EU att påverka den normgivning som sker inom IASB. Det 

verkar också som att EU under senare tid har reviderat sitt förhållningssätt för att kunna öka detta 

inflytande ytterligare. Exempelvis har EU inte enbart stärkt IASB:s legitimitet genom att 

använda organet som normgivare, de har dessutom valt att ständigt främja IFRS genom 

ageranden och olika uttalanden. I juli 2007 fastslog t.ex. EU-kommissionen att EU är den största 

jurisdiktionen som använder sig av IFRS, att de har ett starkt intresse att gå vidare mot 

världsomspännande standarder och att man därför välkomnar alla initiativ som banar väg för att 

IFRS får en ställning som globala redovisningsstandarder (Report on convergence between IFRS 

and third country national GAAPs, 6 juli 2007, s 11). I och med IASB:s nya roll som normgivare 

för EU:s medlemsstater har också trycket mot organet ökat och antalet nya intressenter som 

kommit in i bilden är flera. (Chiapello & Medjad, 2009 s. 463) EU:s position gentemot IASB kan 

således sägas växa och det görs allt mer från europeiskt håll för att försöka öka inflytandet över 

den normgivning som ska gälla inom unionen.  

 

4.4 Presentation av svenska intressenter i redovisningsfrågor  

De bestämmelser som reglerar innehåll och offentliggörande av års- och koncernredovisning och 

delårsrapport i Sverige återfinns i årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554), lagen (1995:1559) 

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag. Utöver dessa lagar är IAS-förordningen bindande och direkt 

tillämplig i medlemsstaterna. Företag som omfattas av förordningen skall därför vid upprättandet 

av koncernredovisningen tillämpa dels de standarder av IASB som EU-kommissionen antagit 

och dels vissa bestämmelser i årsredovisningslagarna (Ds 2006:6, Informationskrav i noterade 

företag mm, s 102). Den svenska lagstiftningen och IAS-förordningen kompletteras i sin tur av 

normgivande organ och redovisningspraxis. Regleringen för noterade bolag inom landet kan med 

andra ord ses som aningen komplex.  

De nationella svenska normgivarna inom redovisning utgörs av Bokföringsnämnden (BFN) och 

Rådet för finansiell rapportering. BFN inriktar sin normgivning mot icke-noterade företag, 

medan uttalanden och rekommendationer från Rådet för Finansiell rapportering istället riktar sig 

till företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i Sverige (Rådet för finansiell 

rapportering, Förord till rekommendationer och uttalanden). Rådet för finansiell rapportering är 
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ett självreglerande organ som bildades 2007 som ersättare för det tidgare Redovisningsrådet. 

Organisationens huvudman är Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden1 som har till 

ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. (Ibid) 

Medlemmar i organisationen är bl.a. Aktiemarknadsbolagens förening, FAR, Fondbolagens 

förening och Svenskt Näringsliv. Dessa medlemmar utser styrelsen i Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ordförande och övriga ledamöter i Rådet för 

finansiell rapportering. (Ibid) Rådet ska genom rekommendationer, remissvar, information m.m. 

verka för att: (Ibid) 

• anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för 

företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i Sverige, 

• internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt finansiell 

rapportering för dessa företag, samt 

• hålla dessa företag och övriga intressegrupper informerade och underlätta för dem att 

påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell 

rapportering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden ansvarar för organen för näringslivets självreglering på 
aktiemarknadsområpdet, dvs. utöver Rådet för finansiell rapportering också Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för 
Svensk Bolagsstyrning och Näringslivets Börskommitté.  
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5. Emipri 
I Empiridelen läggs resultatet från den genomförda undersökningen fram. I ett första skede 
presenteras en synvinkel utifrån hur ett betydelsefullt organ som EFRAG ser på påverkan från 
nationella intressenter. Vidare redogörs för vad som görs från statligt håll för att företräda 
svenska intressen avseende den redovisningsreglering som ska gälla för noterade bolags 
koncernredovisning inom landet. Avslutningsvis beskrivs också hur Rådet för finansiell 
rapportering arbetar kring denna fråga.  
 

5.1 EFRAG:s synvinkel 

Det kan inledningsvis noteras att avseende EU:s möjligheter att gemensamt påverka den 

normgivning som sker inom IASB, så är Sigvard Heurlin inom EFRAG av åsikten att det 

existerar sådana chanser till inflytande. Han menar att för IASB så handlar inte normgivningen 

primärt om att ta ställning till huruvida föreslagna standarder strider mot europeiska direktiv, 

utan om att utveckla så bra internationella standarder som möjligt. Däremot är det troligt att 

IASB fäster vikt vid de röster som kommer ifrån EFRAG, eftersom de europeiska länderna är de 

som främst använder IASB:s standarder. Europa, genom EFRAG, kan därför betecknas som en 

rätt så betydelsefull aktör i detta avseende. (Intervju Sigvard Heurlin, 2010-11-26) EFRAG 

träffar representanter från nationella normgivare i Europa ca. tre gånger per år för att diskutera 

aktuella redovisningsfrågor och belysa eventuella problem med föreslagna standarder från IASB. 

I Sveriges fall innebär detta representanter från Rådet för finansiell rapportering. Utöver detta 

samarbetar också EFRAG med representanter från de nationella normgivarna i en del frågor, 

framför allt i det proaktiva arbetet som organisationen utför. (Intervju Sigvard Heurlin, 2010-11-

26) 

De svenska intressenter som har ett intresse i att påverka arbetet kring utvecklandet av 

redovisningsregleringen för noterade bolags koncernredovisning är flera. Sigvard Heurlin menar 

att exempel på intressentgrupper är privata företag som upprättar sin koncernredovisning i 

enlighet med de regler som gäller, användare av den information som ges i redovisningen (t.ex. 

finansanalytiker) samt nationella normgivare (Intervju Sigvard Heurlin, 2010-11-26). Sigvard 

Heurlin uttrycker vidare att det ofta kan vara väldigt resurskrävande att försöka påverka den 

redovisningsreglering som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning. Dels krävs det att 

man uppmärksammar IASB på de frågor man anser är av värde och dels behöver man lägga tid 
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och pengar på att på ett professionellt sätt utforma skriftliga inlagor till IASB. Den allmänna 

uppfattningen i Sverige verkar vara att det saknas tillräckliga resurser för sådana åtgärder. 

(Intervju Sigvard Heurlin, 2010-11-26) Heurlin är också av åsikten att en grupp i Sverige som 

borde kunna spela en större roll avseende utformningen och påverkan av redovisningsstandarder 

är Finansanalytikers Förening. Det verkar emellertid inte vara en högprioriterad uppgift för 

denna organisation, något som han beklagar. (Intervju Sigvard Heurlin, 2010-11-26) 

 

5.2 Företrädandet av svenska redovisningsintressen från statligt håll 

Stefan Pärlhem som är Justitiedepartementets och Sveriges representant i ARC förklarar att när 

IASB kommer med ett förslag till en ny standard så har självklart de europeiska länderna ett 

intresse att framföra åsikter till förslaget, eftersom standarden efter antagande ska gälla för 

företags koncernredovisning inom landet. Representanter för medlemsstaterna träffas därför i 

detta skede inom ARC för att lyfta fram eventuella frågetecken kring IASB:s förslag. Visar det 

sig att det råder konsensus bland medlemsländerna eller att åtminstone fler medlemsstater håller 

med om de eventuella frågetecken eller problem som lyfts fram så kan kontakt tas med IASB för 

att påpeka detta. Vanligen tas kontakten med IASB av EU-kommissionen, som då fått detta 

uppdrag av ARC. (Intervju Stefan Pärlhem, 2010-12-02) Ett tillfälle då en form av konsensus 

rådde inom ARC var i frågan kring det föreslagna tolkningsmeddelandet IFRIC 12 avseende 

Koncessioner för samhällsservice.2 Tolkningsuttalandet klargör hur den infrastruktur som 

koncessioner för samhällsservice avser ska tas upp i koncessionshavarens redovisning. I många 

länder har nämligen infrastrukturen för offentliga tjänster — t.ex. vägar, broar, fängelser, 

sjukhus, flygplatser, energi- och telenät — av tradition byggts, förvaltats och underhållits av den 

offentliga sektorn och finansierats genom offentliga budgetanslag. För att få den privata sektorn 

att delta i utvecklingen, finansieringen, driften och underhållet av sådan infrastruktur har 

regeringen i vissa länder infört bestämmelser om tjänsteavtal. (förordning EG 254/2009) De 

regler som IASB föreslagit avseende detta förhållande ledde till problem i flera länder i Europa, 

bl.a. Spanien och Portugal där tjänsteavtal mellan det offentliga och privata företag avseende 

infrastrukturen är relativt vanliga. Även Sverige hade synpunkter på det föreslagna 

                                                           
2 I kommissionens förordning EG 254/2009 benämns IFRIC-tolkningen Koncessioner för samhällsservice. I bilagan 
till förordningen är benämningen istället Avtal om ekonomiska eller samhälliga tjänster. 
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tolkningsmeddelandet. Det som skedde var att ARC genom att ta upp frågan med IASB lyckades 

få till ett senareläggande av ikraftträdandet av reglerna. (Intervju Stefan Pärlhem, 2010-12-02)  

Efter att IASB:s utkast till ny standard diskuterats inom ARC så röstar i ett senare skede 

medlemsstaternas representanter om den föreslagna standarden från IASB ska antas eller ej. Rent 

formellt är det kommissionen som fattar beslut om att införliva en viss standard i EU-

lagstiftningen, vilket emellertid inte kan ske förrän omröstning skett i ARC. Kommittén följer i 

detta avseende ett särskilt förfarande som gäller för denna typ av genomförandekommittéer (se 

Rules of procedure for the ARC). Generellt kan sägas att IASB:s standarder vanligtvis röstas 

igenom och i fråga om sakligt innehåll är det såvitt Stefan kan minnas bara IAS39 som har 

ändrats. I det fallet så gjordes en s.k. carve out, dvs. att vissa bestämmelser inom standarden inte 

skulle tillämpas inom EU. (Intervju Stefan Pärlhem, 2010-12-02)  

På frågan vilka svenska intressenter det är som engagerar sig i processen kring påverkan av de 

redovisningsstandarder som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning så svarar Stefan att 

Justitiedepartementet naturligtvis engagerar sig genom deltagandet i ARC. Exempel på andra 

intressentgrupper är Rådet för finansiell rapportering, BFN, FAR, Redovisningskonsulterna, 

Svenskt Näringsliv och Bolagsverket. (Intervju Stefan Pärlhem, 2010-12-02) Det är också så att 

det kan finnas intressenter i vissa specifika redovisningsfrågor, men som inte har åsikter om 

redovisningsreglerna per se. För tillfället har t.ex. Finansbolagens Förening engagerat sig väldigt 

mycket angående förslaget till nya regler för rapportering i samband med leasing (Intervju Stefan 

Pärlhem, 2010-12-02). Finansbolagens Förening menar nämligen att IASB:s förslag kan få stor 

inverkan på näringslivet och försämra möjligheterna att finansiera olika objekt genom leasing 

eller hyra (Pressmeddelande Finansbolagens Förening, 2010-08-24). De intressenter som nämns 

ovan plus ytterligare några till inbjuds av Justitiedepartementet i samband med att IASB 

utkommer med förslag till nya redovisningsregler för diskussioner kring frågor där det kan finnas 

särskilda svenska intressen. Möjligheten finns också att t.ex. FAR och Rådet för finansiell 

rapportering har egna uppfattningar i sådana frågor och framför dessa direkt till IASB. (Intervju 

Stefan Pärlhem, 2010-12-02) Stefan menar att det inte finns någon formell kontakt mellan 

representanter från medlemsstaterna och representanter för EFRAG. Däremot sitter EFRAG med 

som observatör på möten mellan ARC och EU-komissionen, så en viss form av kontakt finns 
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ändå. Nationella normgivare som t.ex. Rådet för finansiell rapportering har däremot en formell 

kontakt direkt med EFRAG. (Intervju Stefan Pärlhem, 2010-12-02) 

 

5.3 Insatser från Rådet för finansiell rapportering 

Som redogjorts för ovan så riktar sig BFN:s rekommendationer och uttalanden till icke-noterade 

företag, medan Rådet för finansiell rapportering utformar sina rekommendationer till noterade 

företag. Då företag inom EU som har värdepapper noterade på reglerad marknad i medlemsstat 

ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med redovisningsstandarder som antagits av EU, 

så är Rådets rekommendationer och uttalanden avseende koncernredovisning en komplettering 

av de IFRS och de tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC) som antagits av EU 

(Rådet för finansiell rapportering, Förord till rekommendationer och uttalanden). 

Rekommendationer och uttalanden från Rådet avseende koncernredovisning avser därför endast 

uppgiftskrav som enligt bestämmelser i årsredovisningslagarna går utöver de krav som ställs i 

IFRS och IFRIC-tolkningar samt förhållanden som bedöms vara särsvenska (Ibid). Rådet är av 

uppfattningen att även redovisningen för juridiska personer i princip ska ske enligt IFRS, men att 

det finns vissa hinder från att fult ut genomföra detta. Detta beror dels på att 

årsredovisningslagarna förhindrar att IFRS tillämpas fullt ut i redovisningen för juridiska 

personer och dels på sambandet i den svenska lagstiftningen mellan redovisning och beskattning. 

Rekommendationer och uttalanden från Rådet ska därför ge företag vägledning när IFRS inte ska 

eller inte behöver tillämpas för juridiska personer och vilka regler som då istället gäller. 

Avvikelser från IFRS kan förekomma då: (Ibid) 

• en tillämpning av IFRS strider mot svensk lag, 

• en tillämpning av IFRS leder till en beskattningssituation som avviker från den som 

gäller för andra svenska företag, eller 

• det finns andra betydande skäl som gör att Rådet i rekommendationer ska avvika från 

huvudprincipen att följa IFRS. 

Andra betydande skäl i detta sammanhang innebär att det för juridiska personer t.ex. kan finnas 

en norm eller god sed inom redovisningen som gör att det finns skäl för Rådet att rekommendera 

att göra avsteg från IFRS (Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10). 
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En viktig arbetsuppgift för Rådet enligt dem själva är att tillvarata och företräda svenska 

intressen vid utvecklingen av IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden genom att samarbeta med 

IASB, med andra nationella normgivare och med relevanta institutioner för att på så vis stödja 

och uppmuntra en god utveckling inom IASB (Rådet för finansiell rapportering, 

Normgivningsprocessen). Carl-Eric Bohlin menar att det är viktigt för Rådet för finansiell 

rapportering att ta till sig de signaler de får från andra svenska intressenter och sedan bedöma om 

dessa påtryckningar är att ses som skäliga och bör föras vidare till IASB eller EFRAG i form av 

remissvar eller diskussioner på möten. Han säger dock att det för Rådet i slutändan ändå handlar 

om att själva göra bedömningen avseende vilka frågor som är värda att fokusera på. (Intervju 

Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) 

Rådet menar att de har en nära kontakt med EFRAG:s ordförande och sekretariat genom 

personliga kontakter och genom att kommentera EFRAGS:s remissvar på IASB:s utkast. Rådet 

träffar också, tillsammans med övriga normgivare inom Europa, EFRAG vid regelbundna 

tillfällen för en genomgång av aktuella frågor. Vid dessa möten deltar också andra intressenter 

som företrädare för EU-kommissionen och IASB. Rådet samarbetar också med övriga 

europeiska normgivare i arbetsgrupper i EFRAG:s regi. (Rådet för finansiell rapportering, 

Normgvningsprocessen) Carl-Eric Bohlin påpekar också att Rådet har representanter med i 

EFRAG:s tekniska expertgrupp. Han menar att även om man innehar en sådan position 

personligen tack vare sin expertis så är det naturligtvis så att Rådet är glada att folk med svensk 

bakgrund finns med inom denna grupp. Detta på grund av att det underlättar tillvaratagandet av 

svenska intressen, då Rådet vanligtvis har en nära kontakt med dessa representanter. (Intervju 

Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) 

Utöver det ovan angivna arbetet så håller också Rådet för finansiell rapportering löpande kontakt 

med IASB och IFRIC genom att t.ex. lämna remissvar på utkast. Initiativ tas även för att följa 

och vid behov försöka påverka utvecklingen innan ett utkast avlämnas genom personliga och 

skriftliga kontakter med både styrelsemedlemmar och projektansvariga. Carl-Eric Bohlin menar 

att det finns olika former för påverkan. Ibland kan det vara så att man går igenom saker och 

diskuterar aktuella frågor med representanter för EFRAG eller IASB i samband med årsmöten. 

Det händer också att Rådet tar direkt kontakt med IASB för att uppmärksamma dem på frågor 

som de anser vara betydelsefulla. (Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10)  
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Rådet för finansiell rapportering deltar vidare även i möten som IASB anordnar för hela världens 

normgivare och i rådgivningsgrupper som IASB etablerar. Man ser också till att samtala och 

delta i möten med andra svenska intressenter (Rådet för finansiell rapportering, 

Normgivningsprocessen) Carl-Eric Bohlin betonar att goda kontakter finns med t.ex. 

Finansinspektionen och att man är väl medvetna inom Rådet avseende vad t.ex. FAR gör i dessa 

frågor och vilken inställning de har. Framför allt menar han dock att Rådet har kontakt med de 

bolag som är skyldiga att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IASB:s standarder. Det 

är också från dessa bolag som Rådet får mest synpunkter och har störst kännedom om vad de 

anser om nya förslag från IASB. (Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) Rådet har också 

regelbunden kontakt med Justitiedepartementet avseende redovisningsfrågor. Vid de möten där 

parterna träffas anser Carl-Eric Bohlin att det främst rör frågor om antagandet av IASB:s 

standarder på EU-nivå. Samtalen är därför kanske inte alltid av teknisk karaktär, utan 

diskussionerna kretsar istället ofta kring vad som pågår inom redovisningsområdet för tillfället 

och vilka frågor som är aktuella inom IASB och EU. (Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) 

De bolag som är skyldiga att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IASB:s standarder 

representeras i redovisningsfrågor främst av Svenskt Näringsliv. Carl-Eric Bohlin menar att 

Rådet för finansiell rapportering erhåller en hel del synpunkter på föreslagna redovisningsregler 

från just Svenskt Näringsliv. Han har personligen också väldigt goda kontakter med Svenskt 

Näringsliv och som representant för Rådet för finansiell rapportering sitter han med på möten 

som hålls av Svenskt Näringslivs redovisningsgrupp. (Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) 

Som nämnts ovan har också Rådet goda kontakter direkt med de bolag som omfattas av IAS-

förordningen. Genom denna kontakt erhåller man synpunkter bl.a. kring bolagens uppfattning 

om nya förslag till standarder, tillägg till befintliga standarder samt tolkningar av de standarder 

som antagits. (Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) 

Det ska också noteras att Rådet varje halvår följer upp de remissvar som man lämnat till IASB 

och EFRAG i sina nyhetsbrev. Genom att göra så får Rådet en uppfattning om de haft någon 

framgång med sina försök till inflytande. Självfallet är de medvetna om att det finns andra åsikter 

som också kan ha styrt agerandet inom IASB eller EFRAG, men genom att följa upp inskickade 

remissvar får Rådet åtminstone en känsla för när det tagits hänsyn till deras uppfattningar. 

(Intervju Carl-Eric Bohlin, 2010-12-10) Sedan Rådets tillkomst 1 april 2007 har man lämnat 
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totalt 51 remissvar. Av dessa har 41 stycken avsett utkast till standarder eller uttalanden och 

diskussionspapper från IASB, IFRIC samt förslag avseende EFRAG. (Rådets nyhetsbrev, 

januari-mars 2010) Vid det senaste uppföljandet i början av 2010 hade sex nya slutliga 

standarder, uttalanden och ståndpunkter publicerats av IASB. Rådet hade då fått gehör för sina 

åsikter avseende vissa tillägg till IFRS 2 om aktierelaterade ersättningar och angående IFRS 9 

om klassificering och mätning av finansiella instrument (Rådets nyhetsbrev, januari-mars 2010).  
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6. Analys 
I analysen redogörs till en början för reflektioner kring betydelsen av politiska faktorer vid 

utformningen av redovisningsstandarder och huruvida den svenska statliga inblandningen inom 

redovisningsområdet har förändrats jämfört med tidigare. Vidare analyseras vad som görs från 

olika svenska intressenter för att påverka den reglering som ska gälla för noterade bolags 

koncernredovisning inom landet. Avslutningsvis diskuteras vilka eventuella konsekvenser det 

finns av att möjligheterna att påverka normgivningen för vissa grupper är mindre idag än 

tidigare.   

 

6.1 Allmänna reflektioner 

Det kan inledningsvis konstateras att vid framarbetandet av de standarder som efter antagande av 

EU ska gälla för noterade bolags koncernredovisning inom landet så är inslaget av politiska 

faktorer stort. Det är flera steg som ska gås igenom innan en slutgiltig standard från IASB kan 

publiceras och möjligheterna finns för olika aktörer att påverka utformningen av denna standard. 

Som presenterats i uppsatsen har också flera intressenter regelbunden kontakt med IASB, vilket 

gör att det finns möjligheter att i ett initialskede påverka vilka frågor som överhuvudtaget tas upp 

på IASB:s agenda. Efter att en standard presenterats av IASB är det sedan flera steg inom EU 

som ska gås igenom innan standarden kan accepteras som EU-lagstiftning. Vanligtvis accepteras 

IASB:s redovisningsstandarder av EU, men i åtminstone ett fall (avseende IAS 39) valde man att 

inte fullt ut acceptera hela regleringen. Detta visar på att det finns vissa mindre chanser för 

medlemsstaterna att också påverka den reglering som ska gälla inom länderna efter att IASB 

presenterat sina slutgiltiga standards. Den undersökning som jag genomfört styrker således den 

tidigare forskning som menar att politiska påtryckningar kan vara avgörande för hur 

utformningen av redovisningsstandarder faller ut.  

Vidare så anfördes det ovan i teoriavsnittet att Sverige historiskt sett har haft en kontinental 

redovisningstradition med stor statlig inblandning. Trots att Sverige idag är skyldiga att följa 

IAS-förordningen finns det fortfarande tecken på att den statliga inblandningen i 

redovisningsfrågor är stor. Exempelvis finns det svenska regler i årsredovisningslagarna samt en 

fortsatt koppling mellan redovisning och beskattning som hindrar en valfri tillämpning av IFRS 
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för juridiska personer. Detta står i kontrast till den syn som råder inom Rådet för finansiell 

rapportering. Som ovan redogjorts för så är deras utgångspunkt att IFRS bör gälla för alla 

juridiska personer. Mot bakgrund av den svenska lagstiftningen på området måste de dock göra 

undantag för denna i de rekommendationer och uttalanden som de ger ut.  

 

6.2 Påverkan på normgivningen från svenska intressenter  

För den svenska staten finns möjligheter att påverka normgivningen för noterade bolags 

koncernredovisning främst genom att ta upp relevanta frågor på de möten som kontinuerligt hålls 

inom ARC. Genom att medlemsstaterna når en form av konsensus inom ARC eller att 

åtminstone flertalet stater är eniga i en specifik fråga så kan kontakt tas med IASB för att påpeka 

detta. Som ovan redogjorts för så har det hänt att ARC fått gehör för sina åsikter, t.ex. genom att 

få till ett senareläggande av ikraftträdandet av IFRIC 12 avseende Koncessioner för 

samhällsservice. Det är alltså i detta relativt tidiga skede av processen som möjligheter finns för 

medlemsstaterna att utöva inflytande. När de i ett senare skede röstar om den föreslagna 

standarden från IASB föreligger inte den möjligheten, eftersom det då inte finns chans att 

påverka själva utformningen av standarden utan bara huruvida den ska antas eller ej. Genom att 

EU är största användare av IASB:s standards så torde möjligheterna till påverkan för 

medlemsstaterna vara rätt så goda. Detta är ett synsätt som delvis bekräftas genom den intervju 

som genomförts med Sigvard Heurlin då han menar att IASB fäster avseende vid rösterna från 

EFRAG, eftersom EU är den enskilt största användaren av IASB:s standarder.  

Den svenska intressent som engagerar sig allra mest i frågan kring internationella 

redovisningsstandarder för svenska företag är Rådet för finansiell rapportering. Det är också den 

aktör i Sverige som har störst kontakt med såväl IASB som EFRAG i aktuella frågor. I deras 

arbete ingår också att ta till sig åsikter från andra svenska intressenter för att sedan bedöma om 

dessa bör föras vidare till IASB eller EFRAG i form av remissvar eller diskussioner på möten. 

Den kanske allra största kontakten har Rådet med de bolag som är skyldiga att upprätta sin 

koncernredovisning i enlighet med IASB:s standarder. Genom att följa upp inskickade remissvar 

till IASB och EFRAG får Rådet också en uppfattning om de haft någon framgång med sina 

försök till inflytande över normgivningen. Det har visat sig att så har varit fallet vid fler än ett 

tillfälle.  



34 
 

Som angavs under teoridelen så anför Streeck och Schmitter med sin modell att staten, samhället 

och marknaden alltid samverkar i någon form med varandra och att det inte är möjligt att 

analysera redovisningsregleringar utifrån endast en del, utan man måste beakta alla tre delarna 

tillsammans. Situationen i Sverige avseende påverkan på redovisningsnormgivningen för 

noterade bolags koncernredovisning stämmer väl överrens med denna bild. Justitiedepartementet 

samverkar med flera andra intressenter som t.ex. Rådet för finansiell rapportering, BFN, FAR, 

Redovisningskonsulterna, Svenskt Näringsliv och Bolagsverket i denna fråga. Genom att dessa 

intressenter träffas och diskuterar i samband med att IASB utkommer med förslag till nya 

redovisningsregler så tas de frågor där det kan finnas särskilda svenska intressen upp. Rådet för 

finansiell rapportering bidrar själva också till att tillvarata och företräda svenska intressen. 

Genom sina kontakter med såväl IASB som EFRAG etableras möjligheter att presentera svenska 

synpunkter i de frågor som anses aktuella. Rådet uppmanar andra intressenter att framföra sina 

synpunkter till dem och genom att ha kontakt med organisationer som Finansinspektionen, FAR 

och Svenskt Näringsliv skapas bra förutsättningar för att veta vilka åsikter som finns från svenskt 

håll avseende föreslagna regler. För den redovisning som ska gälla för noterade bolags 

koncernredovisning är min uppfattning att den aktör som har störst möjlighet att tillvarata 

svenska intressen är Rådet för finansiell rapportering. Sverige betecknas i artikeln av Puxty m.fl. 

(1987) som ett legalistiskt land med stor statlig inblandning i regleringen av redovisningen. 

Samtidigt betonas att icke-statliga organisationer som t.ex. FAR innehaft en betydelsefull roll för 

utformningen av redovisningsnormer i Sverige. Vad avser normgivningen för noterade bolags 

koncernredovisning anser jag att den bild som återges av Puxty m.fl. avseende den svenska 

statens position inte riktigt stämmer längre. Trots att det finns en fortsatt stor statlig inblandning 

inom andra delar av redovisningsområdet så verkar situationen idag avseende normgivningen för 

företags koncernredovisning ha gått i motsatt riktning. Denna slutsats kan dras mot bakgrund av 

att den nationella normgivaren inom området inte är det statliga organet Bokföringsnämnden, 

utan istället den icke-statliga organisationen Rådet för finansiell rapportering och mot bakgrund 

av att Rådet är den aktör som gör mest för att påverka utformningen av normgivningen.      

Samtidigt är det viktigt att betona att den normgivning som gällde innan införandet av IAS-

förordningen förmodligen i högre grad tillgodosåg att flera berörda intressenter hade möjlighet 

att komma till tals och påverka regleringen. Enligt den tidigare ordningen gällde lagregler för 

alla företags redovisning, inklusive noterade bolags koncernredovisning. Den allmänna 
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ordningen vid tillkommandet av en lag eller vid ändringen av en befintlig lag är att ärendet 

skickas på remiss till berörda instanser. Enligt denna ordning torde möjligheterna för de flesta 

intressentgrupper att framföra sina åsikter avseende den redovisning som skulle gälla vara större 

och det torde inte heller ha krävts överdrivet stora resurser för att se till att presentera dessa 

åsikter. Enligt dagens ordning är det inte givet att alla intressentgrupper har möjlighet att påverka 

utformningen av den internationella redovisningsnormgivningen. I inledningen redogjordes för 

att IASB under en längre tid har haft problem att engagera en sådan viktig grupp som investerare 

i denna process. Vidare är det så att även om Rådet för finansiell rapportering lyssnar till åsikter 

från andra intressentgrupper så är det i slutändan upp till dem själva vilka åsikter de väljer att 

framföra till IASB och EFRAG. Slutligen krävs det också stora resurser för att ha möjlighet att 

påverka de standarder som ska gälla, både avseende att göra IASB uppmärksamma på en viss 

fråga och på att utforma skriftliga inlagor. Sammantaget visar detta på att den nya ordningen 

medför att alla intressentgrupper förmodligen inte har möjlighet att presentera sina åsikter för att 

vara med och påverka den normgivning som ska gälla.    

 

6.3 Konsekvenser av minskade möjligheter att påverka normgivningen 

De konsekvenser som kan följa av denna nya ordning kan vara rätt så långtgående. Investerare i 

ett företag har självfallet ett behov av att få reda på hur ett företag presterar, hur verksamheten 

går och hur företaget står sig i konkurrensen på marknaden. Denna information inhämtas framför 

allt genom att ta del av företags redovisning. För att den externa redovisningen generellt ska ha 

någon form av användbarhet för en intressent bör den vara utformad så att intressenten har så 

stor nytta som möjligt av den. Problemet inom redovisning är naturligtvis att intressenters 

informationsbehov skiljer sig åt samt att till och med människor inom samma intressentgrupp 

kan ha skilda behov. Detta kan framför allt vara fallet när man ser till investerare, då vissa 

investerare har ett väldigt långsiktigt perspektiv medan andra fokuserar på betydligt kortsiktiga 

vinster. Oavsett detta så finns det risker om t.ex. svenska investerare skulle göra en bedömning 

att den nuvarande ordningen hindrar dem eller andra betydelsefulla intresentgrupper från att ha 

möjlighet att påverka den normgivning som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning 

inom landet. Den främsta risken är naturligtvis att det långsiktigt leder till minskade 

investeringar. Ett sådant scenario skulle naturligtvis påverka flera andra delar i samhället 
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negativt, t.ex. anställda inom företag, och vore definitivt inte fördelaktigt. Genom att IASB själva 

har uppmärksammat gapet mellan investerare och framställare av redovisningsstandards kan 

förhoppningsvis investerares del avseende deltagande komma att öka i framtiden. Det är 

avslutningsvis möjligt att liknande allvarliga konsekvenser kan anföras för andra gruppers 

minskade möjligheter till påverkan på utformningen av den reglering som ska gälla.  
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7. Slutsatser och framtida forskning 
I det avslutande kapitlet presenteras mina slutsatser avseende den undersökning som genomförts 

samt vilka förslag till ytterligare forskning som kan ges.  

 

I och med EU:s beslut om tillämpning av IASB:s standarder för alla europeiska noterade bolags 

koncernredovisning så har en utmaning skett av de skillnader som existerar mellan olika 

redovisningstraditioner. För ett land som Sverige har detta onekligen inneburit en helt ny 

ordning. Från att tidigare ha en tradition med utbredd statlig inblandning vid 

redovisningsregleringen har det skett en övergång till att gällande standarder för noterade bolags 

koncernredovisning istället utvecklas av IASB. Detta har medfört att staten inte längre har 

samma inflytande över den reglering som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning. Det 

finns fortsatt möjligheter för den svenska staten att påverka normgivningen för noterade bolags 

koncernredovisning, främst genom att ta upp relevanta frågor på de möten som kontinuerligt 

hålls inom ARC. Man är emellertid inte den svenska intressent som engagerar sig allra mest i 

frågan kring internationella redovisningsstandarder för svenska företag. Den rollen innehar 

istället Rådet för finansiell rapportering. Rådet är den aktör Sverige som har störst kontakt med 

såväl IASB som EFRAG i aktuella frågor. I deras arbete ingår också att ta till sig åsikter från 

andra svenska intressenter för att sedan bedöma om dessa bör föras vidare till IASB eller 

EFRAG i form av remissvar eller diskussioner på möten.  

Det är emellertid också av vikt att betona att mycket av det arbete som sker för att företräda 

svenska intressen beror på en hög grad av samverkan mellan flera svenska intressentgrupper. 

Justitiedepartementet samarbetar t.ex. med flera andra intressenter som Rådet för finansiell 

rapportering, BFN, FAR, Redovisningskonsulterna, Svenskt Näringsliv och Bolagsverket 

gällande standarder för noterade bolags koncernredovisning. Rådet har i sin tur regelbundna 

kontakter med organisationer som t.ex. Svenskt Näringsliv och FAR, men framför allt med 

berörda företag. Genom att dessa intressenter träffas och diskuterar i samband med att IASB 

utkommer med förslag till nya redovisningsregler så tas de frågor där det kan finnas särskilda 

svenska intressen upp.  

Trots att dessa insatser företas för att företräda svenska intressen gällande 

redovisningsregleringen för noterade bolags koncernredovisning så tyder det mesta på att den 
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nya ordningen inneburit att färre intressenter har möjlighet att komma till tals och påverka 

regleringen. IASB själva har t.ex. haft problem att engagera en sådan viktig grupp som 

investerare och i Sverige verkar den allmänna bilden vara att det i många fall är allt för 

resurskrävande att försöka påverka de standarder som senare ska gälla inom landet. Följderna av 

detta skulle t.ex. kunna vara minskade investeringar, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 

exempelvis de anställda inom företag.   

Målet med denna uppsats har varit att kartlägga vilka svenska insatser som företas för att 

företräda svenska intressen gällande redovisningsregleringen för noterade bolag inom EU. 

Uppsatsen kan fungera som underlag för ytterligare forskning kring frågor om den svenska staten 

och svenska organisationer gör tillräckligt för att företräda svenska intressen i redovisningsfrågor 

på europeisk nivå eller om det finns organisationer som kanske borde ha ett större inflytande 

över den reglering som ska gälla för noterade bolags koncernredovisning inom landet. Det är 

också möjligt att framtida studier kan behandla frågor kring den minskade graden av inflytande 

vissa intressenter har över normgivningen för noterade bolags koncernredovisning och vilka 

följder detta kan ha för olika intressentgrupper i samhället.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Källförteckning 

Offentliga källor 

Ds 2006:6, Informationskrav i noterade företag mm 
 
First Report to the European Securities Committee and to the European Parliament on 
convergence between IFRS and third country national GAAPs, 6 juli 2007. 
 
Förordning EG 254/2009 av den 25 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om 
antagande av vissa internationella redovisningsstandarder 
 
Förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen), EG nr 
1606/2002, 19 juli 2002  
 
IASC Foundation Constitution, via www.iasplus.com/resource/2007revisedconstitution.pdf 
 
Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 28 juli 1978 om årsbokslut i vissa företag   
 
Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning 
 
SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag  
 
Working Arrangement between European Commission and EFRAG, 23 Mars 2006 
 

Böcker och tidskrifter 

Bell, E. & Bryman, A. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber 
 
Chiapello, E. & Medjad, K. (2009) An Unprecedented Privatisation of Mandatory Standard-
setting: The Case of European Accounting Policy, Critical Perspectives on Accounting 20, no. 4 
(May): 448-468  
 
Dillard, J.F.; Rigsby, J.T. and Goodman, C. (2004) The making and remaking of organizational 
context: Duality and the institutionalization process, Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, Vol.17, Issue 4, pp. 506-542 
 
DiMaggio, P.J. (1988), Interest and agency in institutional theory, in Zucker, L.G., 
Institutional Patterns in Organizations, Culture and Environment, Ballinger, Cambridge, 
MA, pp. 3-21. 
 
Fagerström, A och Lundh, S (2005) Internationella redovisningsregler med ett svenskt 
perspektiv, Linköping   

http://www.iasplus.com/resource/2007revisedconstitution.pdf


40 
 

 
Flowers, J. & Lefebvre C. (1997) Comparative studies in accounting regulation in Europe, 
Leuven, Belgium: Uitgeverij Acco 

Holme, M.H. & Solvang, B.K. (2006) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 

Horngren, C. T. (1973) The Marketing of Accounting Standards, Journal of Accountancy 1973 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, Studentlitteratur, Malmö  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
 
Nilsson, S. (2005) Redovisningens normer och normbildare en nationell och internationell 
översikt, Studentlitteratur, Lund  
 
Nobes, C. W. (1983) A judgmental international classification of financial reporting practices 
Journal of Business Finance & Accounting, vol. 10, No. 1, 1-20  
 
Nobes C. W. (1992) International classification of financial reporting, Routledge 
 
Nobes, C. W. & Parker R (1995) Comparative International Accounting, Prentice-Hall, New 
York  
 
Perry, J. & Nölke, A. (2006) The Political Economy of International Accounting Standards, 
Review of International Political Economy, 13:4 (October): 559-586 
 
Puxty, A.G., Willmott H. C., Cooper D. J., Lowe T. (1987) Modes of regulation in advanced 
capitalism locating accountancy in four countries, Accounting, Organization and Society, vol 12, 
No 3, 273-291  
 
Riahi-Belkaoui, Ahmed (2004) Accounting Theory Thomson, London  
 
Scott, W.R. (1995), Institutions and Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk, Studentlitteratur, 2006 

Streeck W, Schmitter P. C. (1985) Community Market, State – and Associations? The 
prospective contribution of interest governance to social order, European Sociological Review, 
vol 1 No. 2, 119-138 

Tang, Q (1994) Economic Consequences of the International Harmonization of Accounting 
Standards: Theory and its Chinese Application, The International Journal of Accounting 1994  

Walker, RG. & Robinson, SP. (1993) A critical assessment of the literature on political activity 
and accounting regulation, Research in Accounting Regulation, 7:3-40 



41 
 

Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1978) Towards a Positive Theory of the Determination of 
Accounting Standards, The Accounting Review no. 1 1978   

Zeff, S. A. 2002. Political" Lobbying on Proposed Standards: A Challenge to the IASB. 

Accounting Horizons 16, no. 1. (March): 43-54 

 

 

Muntliga källor 

Telefonintervju med Sigvard Heurlin, Senior Project Manager inom EFRAG, 2010-11-26 

Telefonintervju med Stefan Pärlhem, ansvarig för redovisningsfrågor på Justitiedepartementet 

och Sveriges representant inom ARC, 2010-12-02 (uppföljning via mail 2010-12-07) 

Telefonintervju med Carl-Eric Bohlin, verkställande ledamot och kontaktperson hos Rådet för 

finansiell rapportering, 2010-12-10 

 

Elektroniska källor 

Accounting Regalutory Committee, Members and most frequent composition of delegation, 

tillgänglig via; http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/arc-members_en.pdf  

Accounting Regalutory Committee, Rules of procedure, tillgänglig via; 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/arc-rules_en.pdf  

Bruce, Robert, Spotlight on investor outreach, 2010-05-18, tillgänglig via; 

http://www.ifrs.org/News/Features/Spotlight+on+investor+outreach.htm  

Finansbolagens Förening, Pressmeddelande; Ny redovisningsstandard håller inte måttet, 2010-

08-24, tillgänglig via; http://www.finansbolagens-forening.se/system/files/Pressmeddelande-

aug2010-leasing.pdf  

http://www.google.se/dictionary?source=translation&hl=sv&q=&langpair=en|sv
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/arc-members_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/arc-rules_en.pdf
http://www.ifrs.org/News/Features/Spotlight+on+investor+outreach.htm
http://www.finansbolagens-forening.se/system/files/Pressmeddelande-aug2010-leasing.pdf
http://www.finansbolagens-forening.se/system/files/Pressmeddelande-aug2010-leasing.pdf


42 
 

IASB, 2010a – Development and publication of an exposure draft, tillgänglig via; 

http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Development+and+publication+of+an+exposu

re+draft.htm  

IASB, 2010b – Development and publication of an IFRS, tillgänglig via; 

http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Development+and+publication+of+an+IFRS.h

tm     

IASB, 2010c – Comment letters, tillgänglig via; 

http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Comment+letters.htm 

IASB, 2010d – How we develop IFRSs, tillgänglig via; 

http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/How+we+develop+standards.htm  

Martin, Daniel, Nation states are dead: EU chief says the belief that countries can stand alone is 

a ‘lie and an illusion’, 2010-11-11, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nation-

states-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html  

Rådet för finansiell rapportering, Förord till rekommendationer och uttalanden, tillgänglig via; 

http://www.radetforfinansiellrapportering.se/vanstermeny/rekommendationer__29  

Rådet för finansiell rapportering, Normgivningsprocessen, tillgänglig via; 

http://www.radetforfinansiellrapportering.se/Templates/Startsida.aspx?pId=13  

Rådet för finansiell rapportering, Nyhetsbrev januari-mars 2010, tillgänglig via; 

http://www.radetforfinansiellrapportering.se/vanstermeny/nyhetsbrev__14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Development+and+publication+of+an+exposure+draft.htm
http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Development+and+publication+of+an+exposure+draft.htm
http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Development+and+publication+of+an+IFRS.htm
http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Development+and+publication+of+an+IFRS.htm
http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/Comment+letters.htm
http://www.ifrs.org/How+we+develop+standards/How+we+develop+standards.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nation-states-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nation-states-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/vanstermeny/rekommendationer__29
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/Templates/Startsida.aspx?pId=13
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/vanstermeny/nyhetsbrev__14


43 
 

Bilaga 1 
 
 

Diagram över den nuvarande IASB Strukturen: 

 

Hämtat från http://www.iasplus.com/restruct/restruct.htm#Top (2010-11-04) 

       
 

 

 

 

 

http://www.iasplus.com/restruct/restruct.htm#Top
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Bilaga 2 - Intervjuer  

Intervju Sigvard Heurlin, Senior Project Manager inom EFRAG. 

Telefonintervju Fredag 26/11 2010 

 
1) Kan du berätta lite kort om din roll i EFRAG? (står på hemsidan att du är ”Senior 

Project Manager” – vad innebär detta?) 
EFRAG:s ställningstaganden formuleras av experter i en särskild expertgrupp. 
Man skulle kunna säga att jag ingår i gruppen av ”slavar” (skämtsam ton) som arbetar 
fram det underlag som experterna sedan gör sina bedömningar utifrån. 
 

2) Har EFRAG någon direkt kontakt med representanter från medlemsstaterna?  
Ja, det har EFRAG. Tre gånger per år träffas EFRAG med representanter från nationella 
normgivare. Det är det ena delen. Den andra delen är att i en del frågor, i framför allt det 
proaktiva arbetet som genomförs inom EFRAG, så tar EFRAG vid flera tillfällen hjälp av 
representanter från nationella normgivare.  
 

3) Vilka är det i Sveriges fall som EFRAG har kontakt med? 
Det är framför allt representanter från Rådet för Finansiell rapportering. 
 

4) Vid utvecklandet av redovisningsstandarder så sker, enligt vad jag har läst, tidigt 
ett samråd mellan IASB, EU-kommissionen och EFRAG (främst för att begränsa 
risken att de standarder som utvecklas strider mot europeiska direktiv). Är detta 
korrekt?  
Man kan väl säga som så att primärt så är det inte en fråga för IASB om något strider mot 
europeiska direktiv. Det ligger inte inom ramen för deras arbete att ta ställning till något 
sådant. Det man kan säga dock är att IASB fäster avseende vid rösterna från EFRAG, 
eftersom de europeiska länderna är de som främst använder IASB:s standards. Europa, 
via EFRAG, kan därför ses som en rätt så stor ”spelare” i detta sammanhang.  
 

5) I svaret på mitt mail som jag tidigare skickade till dig menade du att Sverige inte 
försöker påverka de standards som senare ska gälla för noterade bolag inom landet, 
utan att istället svenska företag och organisationer försöker göra så. Handlar det 
således snarare om privat ”lobbying” än om att försöka påverka från 
regeringsnivå? Eller är också statliga organisationer (t.ex. BFN) involverade? 
Ja, alltså det finns många olika intressentgrupper avseende påverkan på IASB:s 
standarder. Grupper som alla berörs av hur reglerna utvecklas.  
 
Följdfråga; Kan du ge några exempel? 
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Ja, bland annat företag, användare av redovisningen (t.ex. finansanalytiker),  nationella 
normgivare osv. 
En grupp i Sverige som borde kunna spela en avgörande roll vid påverkan av 
redovisningsstandards är Finansanalytikers förening. Det verkar emellertid inte än så 
länge som att de har en sådan vilja, något som är synd tycker jag. 
 

6) I mailet menar du också att det görs för lite från svenskt håll i denna fråga. Kan du 
utveckla varför du tycker så och är det i hänsyn till vad som görs av organisationer 
från andra länder? 
Jo, det fungerar så att om man ska påverka IASB så måste man satsa stora resurser på 
detta. Dels på att uppmärksamma de frågor man tycker är av störst värde och dels på att 
utforma skriftliga svar till organet. Den allmäna inställningen verkar vara att sådana 
resurser inte finns i Sverige. 
 

7) Har du någon uppfattning om vilka svenska organisationer det är som ändå 
engagerar sig i denna process?  
Rådet för finansiell rapportering gör en hel del inom området. Förmodligen samverkar 
också Svenskt Näringsliv en hel del för att presentera gemensamma ståndpunkter. 
 

8) Vad är din syn på införandet av SARG (Standards Advice Review Group) och vad 
anser du att detta har inneburit för EFRAG?  
Jag tycker nog att det inte inneburit någonting egentligen. Deras uppgift är ju att granska 
EFRAG:s uttalanden och se till att de är objektiva och den uppfattningen har de ju hittils 
också haft. 
 

9) Finns det något övrigt du själv vill tillägga?   
Nej, inte mer än att jag skulle vilja se de uttalanden du använder av mig i din text. 
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Intevju Stefan Pärlhem, ansvarig för redovisningsfrågor på Justitiedepartementet och Sveriges 
representant i ARC.  

Telefonintervju: Torsdag 2/12 2010 

Uppföljning via mail: Tisdag 7/12 2010 

1) Till att börja med; Vilken är din position eller befattning inom 
Justitiedepartementet och vilket/vilka ämnesområden är det du fokuserar på? 
Jag arbetar inom Fastighet/Associationsrätt på Justitiedepartementet. Inom 
associationsrätten så ingår ju då Redovisning & Revision. Vi är ett 10-tal personer på 
enheten och i huvudsak så är det jag som fokuserar på redovisningsfrågor. 
 

2) Har historiska nationella särdrag i den svenska redovisningen, som t.ex. den starka 
kopplingen mellan redovisning och beskattning, någon inverkan på tillämpningen 
av IFRS?  
Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att IFRS bara har direkt effekt på 
koncernredovisningen för noterade bolag och inte andra delar av redovisningen.  
Med det sagt så gjordes det i samband med antagandet av IAS-förordningen en svensk 
utredning angående vilka konskevenser införandet av förordningen skulle ha för svensk 
lagstiftning.  
Frågan utreddes således och olika områden där den svenska lagstiftningen ”krockar” med 
IFRS identifierades. IFRS-reglerna i detta avseende har emellertid inte trätt ikraft ännu då 
det fortsatt finns skatteregler som påverkar och hindrar detta, dvs. kopplingen mellan 
redovisningen och beskattning. 
 
Uppföljning: Vad var det för utredningar som gjordes? 
De utredningar som är relevanta i detta avseende är SOU 2003:71 och prop. 2004/05:24.  
 

3) Hur ser processen ut innan IFRS accepteras som gällande inom EU?  
IASB är ju ett privarrättsligt organ. När de kommer med en Exposure Draft till en ny 
standard så går detta förslag ut på remiss. I detta skede har naturligtvis de europeiska 
länderna ett intresse, eftersom standarden efter antagande ska gälla för företags 
koncernredovisning inom landet.  
Medlemsstaterna träffas i ARC och det finns där finns möjligheter att lyfta fram frågor 
om man känner att man har det behovet. Om det sedan visar sig att det finns en form av 
konsensus eller att åtminstone fler medlemsstater håller med i frågan så kan kontakt tas 
med IASB för att påpeka detta. Vanligen tas kontakten med IASB av Kommissionen, 
som i sin tur då fått detta uppdrag av ARC. 
Därefter röstar ARC i frågan om en standard ska antas eller ej. I detta läge finns 
emellertid ingen chans till att ändra själva standarden, utan man kan ju bara rösta ja eller 
nej till ett antagande.  
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Rent formellt är det kommissionen som fattar beslut om att införliva en viss standard i 
EU-rätten, men det kan man göra först efter omröstning i ARC. Kommittén följer ett 
särskilt förfarande som gäller för den här typen av genomförandekommittéer (länk 
bifogad av Stefan i mailkontakt) 
 
Följdfråga: Har det någon gång hänt att det röstats nej till en IASB standard? 
 
I fråga om sakligt innehåll är det bara IAS39 som har ändrats, såvitt jag kan komma ihåg. 
Man gjorde en s.k. carve out dvs. vissa bestämmelser skulle inte tillämpas inom EU. Jag 
har för mig att det gällde viss säkringsredovisning och värdering till verkligt värde av 
vissa instrument. 

Följdfråga; Har det någon gång hänt att det varit konsensus i ARC eller att ARC 
tagit en fråga vidare till IASB? 

Ett tillfälle som han i vart fall kan minnas, då det rådde en form av konsensus i ARC var 
gällande s.k. Concession contracts, De regler som IASB föreslagit ledde till problem i 
Europa, bl.a. i Spanien & Portugal. Sverige hade också lite synpunkter (förmodligen 
Skanska om han kommer ihåg rätt)  
Det som skedde var i alla fall att ARC fick till ett senareläggande vad gällde 
ikraftträdandet av dessa regler.  
 
Uppföljning: Med Concession contracts menar du då det som IASB benämner 
”Service Concession Arrangements” och finns det någon rapport eller annat 
dokument avseende detta ARC-möte samt beslutet av IASB att senarelägga 
ikraftträdandet? 
Jo, så heter det visst. Det är dessutom ett tolkningsmeddelande (IFRIC 12). Jag hoppas att 
jag minns rätt här. Såvitt gäller införlivandet av standarder i EU-rättet anger rättsakten 
(förordningen) ett ikraftträdandedatum som inte nödvändigtvis behöver överensstämma 
med vad som står i den relevanta standarden. (Länk bifogad i mail av Stefan till den 
förordning som införlivar IFRIC 12). 
 

4) Vem är Sveriges representant i ARC? 
Det är jag som sitter med i ARC som representant för Sverige. 
 
Följdfråga: Är du Sveriges enda representant inom ARC eller har medlemsstaterna 
flera representanter? 
Jag är oftast ensam, ibland med en kollega som är jurist (själv har jag bakgrund som 
auktoriserad revisor och från Länskrim). Deltagandet från andra länder skiftar. Vanligast 
är deltagande från något departement. Såvitt jag vet förekommer det också att 
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företrädaren har sin bas hos en nationell normgivare eller myndighet 
(Bokföringsnämnden, Finansinspektionen eller motsvarande).  
 

5) Vilka svenska aktörer är det framför allt som engagerar sig i processen kring 
påverkan av redovisningsfrågor på EU-nivå/Internationell nivå?  
Justitiedepartementet engagerar sig naturligtvis genom arbetet i ARC. Exempel på andra 
intressentgrupper är Rådet för finansiell rapportering, BFN, FAR, 
Redovisningskonsulterna, Svenskt Näringsliv, Bolagsverket m.fl. 
Det är också så att det kan finnas intressenter i vissa specifika redovisningsfrågor, men 
som inte har åsikter om redovisningsreglerna per se (som t.ex. just nu angående förslaget 
till nya regler för leasing så har finansbolagens förening engagerat sig väldigt mycket). 
 

6) Hur ser konktakten ut mellan de svenska intressenter som finns i 
redovisningsfrågor? 
Departementet bjuder också in de intressenter som nämns ovan till samråd i frågor där det 
kan finnas särskilda svenska intressen.  
Exempelvis FAR och Rådet för finansiell rapportering kan också ha egna uppfattningar 
och framföra dessa direkt till IASB. 
 

7) Är det främst staten som styr Sveriges position i relevanta frågor eller agerar 
privata organisationer och självreglerande normgivare som också utifrån egna 
intressen?  
Se övriga frågor. 
 

8) Har Sverige någon direkt kontakt med ett viktigt organ som EFRAG inom denna 
process? 
EFRAG är ju ett privarrättsligt organ som har ett uppdrag från Kommissionen. Det finns 
ingen formell kontakt mellan representanter för EFRAG och representanter från 
medlemsstaterna. Däremot sitter ju EFRAG med som observatör på möten mellan ARC 
och Komissionen, så en form av kontakt finns ändå.  
EFRAG har däremot en formell kontakt med nationella normgivare som t.ex. Rådet för 
finansiell rapportering. 
 

9) Fiins det något övrigt du själv vill tillägga?   
Nej, inte för stunden i alla fall. 
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Intevju med Carl-Eric Bohlin, verkställande ledamot och kontaktperson för Rådet för finansiell 
rapportering.  

Telefonintervju Fredag 10/12  

1) Hur är synen från regeringshåll samt från EU-håll på att IFRS inte ska tillämpas 
för bolags koncernredovisning vid vissa särsvenska förhållanden och att era 
rekommendationer och uttalanden ger företag vägledning när IFRS inte ska eller 
inte behöver tillämpas? 
Det är undantag för juridisk person som avses i de uttalandena. RFR 1 & RFR 2 
kompletterar IFRS och gör undantag från IFRS och följer Årsredovisningslagarna och 
skattelagstiftningen. RFR 2 gäller för juridisk person och syftet är att man ska använda 
IFRS i så stor utsträckning som möjligt, men pga svenska regler är det inte alltid det går 
och därför måste vi göra vissa avvikelser i våra rekommendationer och uttalanden. 
  
Följdfråga: Har det skett någon svensk utredning som tagit upp denna fråga? 
Ja, vi känner ju till alla kopplingar och vi har ju kompetensen i Rådet för att hålla koll på 
sådana delar. Vi har ju en juristexpert i Rådet t.ex. 
 

2) På er hemsida skriver ni att avvikelser från IFRS kan bl.a. uppstå när ”det finns 
andra betydande skäl som gör att Rådet i rekommendationer ska avvika från 
huvudprincipen att följa IFRS”. Kan du ge exempel på vad sådana ”andra 
betydande skäl” skulle kunna vara och hur ofta sådana avvikelser sker?  
Den delen handlar om moderbolags årsredovisning och inte om själva 
koncernredovisningen. Koncernredovisningen styrs ju av EU-förordningen och det måste 
vi följa, även om svensk regering gjort ett avsteg avseende vissa mindre väsentliga 
dotterbolag (något vi dock protesterat mot). Vår utgångspunkt är att IFRS ska gälla för 
redovisningen i så stor utsträckning som möjligt, men för juridiska personer kan det bl.a. 
vara så att det finns en norm eller en god sed som gör att det kan finnas skäl för att göra 
avsteg. Det är det som avses med ”andra betydande skäl”. 
 

3) Vidare menar ni att ”en viktig arbetsuppgift för Rådet är att tillvarata och 
företräda svenska intressen vid utvecklingen av IFRS-standarder”. Kan du utveckla 
vad svenska intressen kan vara? 

Vi försöker känna efter dels vad vi själva i Rådet tycker, men också de signaler vi får 
utifrån måste vi ta till oss och bedöma om de är skäliga och så vidare när vi skriver 
remisser och deltar i möten och konferenser och så. Det är en naturlig sak för rådet att ta 
till sig påtryckningen utifrån. Det görs på en rad olika sätt, bl.a genom att delta i möten 
med både iasb och efrag. 
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4) Ni menar också att ni ”samarbetar med IASB, andra nationella normgivare och 
relevanta insitutioner för att främja en god utveckling inom IASB”. Vilka relevanta 
institutioner rör det sig i detta fall om?  
Ja, det är ju våra nätverk då. Vi har ju folk med i EFRAGS tekniska expertgrupp. Där 
sitter man personligen, men vi är ju naturligtvis glada att folk med svensk bakgrund finns 
med eftersom vi då har nära kontakt med dem. Jag är faktiskt själv med och deltar på 
dessa möten en hel del. 
Vi träffar ju EFRAG:s folk återkommande och vi träffar även IASB:s folk i flera 
sammanhang också. Det var t.ex. ett möte nyligen i Stockholm. 
 

5) Vet du om det hänt någon gång att ni haft åsikter om en viss IASB-standard 
antingen direkt till IASB eller via EFRAG och dessa åsikter senare har bidragit till 
att påverka utformingen av standarden eller t.ex. ikraftträdandet av en standard? 
Vi offentliggör ju vad som hänt med våra rekommendationer då och då i våra nyhetsbrev. 
Ibland antar ju vi att det vi skrivit har tagits hänsyn till, men det finns ju andras åsikter 
som kan ha styrt agerandet från IASB eller EFRAG också så klart. Men vi följer upp de 
åsikter vi framfört till dem för att få en uppfattning om vi fått något gehör för våra 
påpekanden. 
Den informationen kan i vart fall hittas i våra nyhetsbrev på vår hemsida. Det finns ett 
från i februari och det ska komma ytterligare ett nyhetsbrev nu i december, 
förhoppningsvis innan jul.  
 

6) Ni menar också att ni samarbetar med övriga europeiska normgivare i 
arbetsgrupper i EFRAGs regi. Kan du beskriva lite närmare hur detta samarbete 
ser ut? (Vem styr vad som diskuteras? hur organiseras det hela? hur används 
informationen som arbetas fram under dessa arbetsgrupper? etc.)  
Vi tycker till framför allt via våra remissvar och sedan följer vi naturligtvis upp dessa. 
Sen finns det olika former för påverkan. Det kan vara så enkelt som att vi sitter ner i ett 
rum och går igenom och diskuterar vissa frågor ett 15-tal personer i samband med ett 
årsmöte i London. Att man då bryter upp och diskuterar vissa frågor. Det kan också vara 
så att vi tar direkt kontakt med IASB, det händer ibland. 
Men det är inte bara vi som försöker påverka, utan det görs också saker från t.ex. 
industrierna i några frågor – t.ex. vid redovisning av kontrakt.  
 

7) Skulle du säga att ni är den aktör i Sverige som har störst kontakt med IASB och 
EFRAG i redovisningsfrågor?  
Ja, det tror jag. Ja det är vi som har mest kontakt. 
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8) På er hemsida skriver ni också att ni är ”mycket angelägna om att få input från så 
många svenska intressenter som möjligt, främst avseende IFRS”. Vilka intressenter 
är det som normalt brukar bidra med sådan input?  
Ja det är därför vi har ett nyhetsbrev som talar om vad vi gör. Jag är också med på 
Svenskt Näringslivs möten. De har ju en redovisningsgrupp. Jag sitter inte med i den, 
men jag är med på deras möten. Så jag får ju en hel del input den vägen. Så svenskt 
näringsliv ger ju oss en hel del input. 
Sen är det klart att vi lyssnar på all input – men i slutändan är det ju upp till oss att 
besluta hur vi ska utforma vårt arbete och vad vi skriver. Men vi tar ju till oss den 
information som vi anser lämplig, men det handlar om att värdera den informationen. 
Vi har också kontakter med t.ex. Finansinspektionen och FAR och vi vet vad t.ex. FAR 
håller på med och vad de tycker. I stort är det ändå i detta avseende upp till oss vad vi 
tycker. Framför allt skulle jag dock säga att vi har kontakt med bolagen och det är där vi 
kanske får mest input och får reda på vad som tycks. 
 

9) Har ni någon kontakt också med Justitiedepartementet? 
Vi har kontakt också med Justitiedepartementet. Jag var där senast igår faktiskt. I dessa 
möten rör det sig kanske främst om antagandet (”endorsement”) av IFRS på EU-nivå och 
samtalen är kanske inte alltid av teknisk karaktär, utan vi kanske mer diskuterar vad som 
pågår för tillfället. Men vi har god kontakt med justitiedepartementet, det har vi. 
 

10) Något övrigt du själv vill tillägga? 
Nej, inte direkt. Jag tycker det är väldigt bra att du skriver om det här måste jag säga och 
att frågorna kommer upp. 

 

 


