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Sammanfattning  

Titel: Revision av verkligt värde-värderingar  – Upplevda osäkerheter samt revisionsåtgärder  

Bakgrund och problematisering: Till följd av ökad globalisering, datatillgänglighet och ökade möjligheter 

för informationsbehandling, är det nuvarande redovisningssystemet under förändring. Redovisningen 

går från att baseras på den mer traditionella industriella ekonomin till att anpassas mot en mer 

informationsbaserad ekonomi med större fokus på relevans i årsredovisningarna. Detta innebär ökad 

användning av värdering till verkligt värde snarare än värdering till anskaffningsvärden, vilket skapar nya 

utmaningar för revisorer i verifieringen av de finansiella rapporterna då osäkerheter kan uppstå 

angående verkliga värdens rimlighet.  

Syfte och frågeställningar: Genom tillämpning av verkligt värde-värdering har en ökad osäkerhet 

uppstått i de finansiella rapporterna. Dessa osäkerheter kan vara svåra att minska om värderingarna 

bygger på svårverifierbar data. Studien ämnar ge en ökad förståelse kring hur revisorer upplever de 

osäkerheter som uppstår vid revision av poster värderade till verkligt värde, samt hur dessa osäkerheter 

hanteras.  

Teori: Studiens teoretiska ramverk bygger på  Pentlands (1993) och Carrington & Catasús (2007) tolkning 

av trygghetsteorin i en revisionskontext. Pentland (1993) gör en tolkning av Collins (1981)  teori om 

rituella interaktionskedjor och applicerar denna i en revisionskontext. Carringston & Catasús (2007) 

studerar hur revisorer upplever själva “källan” av trygghet utifrån Kolcaba & Kolcabas (1991) 

trygghetsteori.  Studiens teoretiska perspektiv grundar sig i dessa två teoretiska utgångspunkter för att 

tolka och analysera den insamlade empirin. 

Metod: Studiens tillvägagångssätt bygger på en kvalitativ metod där den insamlade empirin utgörs av nio 

intervjuer med revisorer verksamma inom de fyra stora revisionsbyråerna. Uppsatsen har en 

hermeneutisk vetenskapssyn vilket innebär att den insamlade empirin tolkas utifrån de valda teorierna 

för att på sådant sätt öka förståelsen för hur de intervjuade revisorerna upplever och handskas med 

osäkerheter som följer av verkligt värde-värderingar.   

Resultat och slutsatser: Studien finner indikationer på att revisorerna upplever informationsbristen som 

den främsta källan till osäkerhet. I linje med Pentlands (1993) studie om revision som en 

trygghetsskapande process, tolkas dessa osäkerheter utgöra en källa för otrygghet hos revisorerna. 

Studien finner indikationer på att mängden kunskap och erfarenhet revisorn besitter påverkar den 

upplevda otryggheten i samband med revision av verkligt värde-värderingar. Studien visar också hur 

revisorer genom interna- och externa värderingsexperter, modeller samt diskussioner inom 

revisionsteamet och inom revisionsbyrån minskar denna känsla av otrygghet och uppnår det tillstånd då 

revisorn känner sig trygg med värderingarna.  

Nyckelord: revision, revisorer, verkligt värde-värdering, osäkerheter, revisionsåtgärder, trygghetsteori, 

comfort theory  

 



3 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................ 5 

1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................................... 6 

1.3 Syfte & frågeställningar .................................................................................................................. 8 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................ 8 

2. Referensram ........................................................................................................................................ 9 

2.1  Bakgrund verkligt värde ................................................................................................................. 9 

2.2  IAS 39 - Finansiella instrument: Redovisning och värdering ............................................................ 9 

3. Teori .................................................................................................................................................. 11 

3.1 Revisionsritualen .......................................................................................................................... 11 

3.1.1 Purification (förädlingsprocessen).......................................................................................... 12 

3.2 Tre tillstånd av trygghet................................................................................................................ 13 

4. Metod ................................................................................................................................................ 15 

4.1 Datainsamling .............................................................................................................................. 15 

4.1.1 Intervjumall ........................................................................................................................... 15 

4.1.2 Urval ..................................................................................................................................... 15 

4.1.3 Forskningsetiska principer ..................................................................................................... 16 

4.2 Genomförande ............................................................................................................................. 16 

4.2.1 Bearbetning och tolkning av insamlat material ...................................................................... 16 

4.3 Metodkritik .................................................................................................................................. 17 

5. Empiri ................................................................................................................................................ 19 

5.1 Källor till osäkerhet ...................................................................................................................... 19 

5.1.2 Kunden/Företagsledningen .................................................................................................... 20 

5.2 Revisionsåtgärder för att minska osäkerheter ............................................................................... 21 

5.2.1 Användande av specialister i revisionsprocessen ................................................................... 21 

5.2.2 Modeller................................................................................................................................ 21 

5.2.3 Diskussion med klienten ........................................................................................................ 22 

5.2.4 Avstämningskultur - Diskussion inom revisionsteamet och revisionsbyrån ............................. 23 

5.2.5 Ökade resurser för granskning ............................................................................................... 24 



4 
 

5.3 Revisorns övertygelse om en värderings rimlighet ........................................................................ 25 

5.4 Efterföljande förändringar som förnyar trygghetstillståndet ......................................................... 25 

5.4.1 Tidsaspekten ......................................................................................................................... 26 

6. Analys ................................................................................................................................................ 27 

6.1 Källor till osäkerhet ...................................................................................................................... 27 

6.1.1 Företagsledningen ................................................................................................................. 28 

6.2 Förädlingsprocessen och känslan av befrielse genom trygghet ..................................................... 28 

6.2.1 Specialister ............................................................................................................................ 28 

6.2.4 Modeller................................................................................................................................ 28 

6.2.3 Avstämningskultur - diskussioner inom och utanför revisionsteamet ..................................... 29 

6.2.4 Större osäkerheter angrips med mer resurser för att bli trygg ................................................ 29 

6.3 Trygghetstillståndet ..................................................................................................................... 29 

6.4 Förnyelse av trygghetstillståndet .................................................................................................. 30 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 31 

8. Källförteckning ................................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 - Intervjumall ............................................................................................................................ 35 

Bilaga 2 - Revision enligt ISA ................................................................................................................... 36 

 

 

  



5 
 

1. Inledning 
I följande avsnitt introduceras studiens ämnesområde och bakgrunden till den problematiken som 

utmynnar i en beskrivning av uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
Tillförlitlighet till organisationers ekonomiska information utgör en av grundpelarna för det ekonomiska 

system som finns idag – utan hög grad av tillförlitlighet urholkas informationens användbarhet. 

Kvalificerade revisorer har, liksom ett fåtal andra yrken, givits ett stort förtroende av staten och 

allmänheten. Revisorer har ensamrätt att utföra lagstadgad revision genom vilken de tillhandahåller en 

försäkran om tillförlitligheten av företags räkenskaper och förvaltning. Revisorer innehar således en 

viktig roll i dagens ekonomiska system då ett företags intressenter är beroende av att organisationers 

ekonomiska information är redovisad enligt tillämpliga standarder och genom det kunna lita på 

informationen.  

 

Traditionellt sett har redovisningen i de finansiella rapporterna huvudsakligen baserats på värdering till 

anskaffningsvärde. Till följd av ökad globalisering, datatillgänglighet och ökade möjligheter för 

informationsbehandling, håller dock nuvarande redovisningssystemet på att förändras från det system 

som är baserad på den traditionella industriella ekonomin mot att anpassas till en mer 

informationsbaserad ekonomi. Förändringen innebär bland annat ett ökat fokus på relevans i 

redovisningen och ett redovisningssystem som i högre utsträckning är uppbyggt kring principer snarare 

än precisa regler. En direkt följd av detta är att tillgångar och skulder i allt större utsträckning värderas till 

ett verkligt värde snarare än till anskaffningsvärde (Shortridge & Smith, 2009). 

 

Med hänsyn till det ekonomiska systemets utveckling kan ett skifte anses vara nödvändigt, men med 

utvecklingen följer även en del nya utmaningar för revisorn. Utmaningarna finns bland annat i de 

svårigheter som uppkommit som följd av den ökade tillämpningen av värdering till verkligt värde. 

Revision av verkligt värde är relativt okomplicerat vid förekomsten av väl fungerande marknader som 

medför att det finns lättillgängliga och tillförlitliga priser att basera tillgångens eller skuldens värde på. 

När marknadspriser är otillgängliga, det vill säga när en aktiv marknad inte finns tillgänglig, måste dock 

verkliga värdet baseras helt eller delvis på mer eller mindre osäkra uppskattningar. Uppskattningarna 

utgår vanligtvis från modeller innehållande subjektiv indata som kan resultera i ett flertal möjliga utfall. 

Detta möjliggör för ansvariga av redovisningen att, medvetet eller omedvetet, göra en partisk 

uppskattning av det verkliga värdet (Griffin, 2011). I takt med förändringen av redovisningssystemet, har 

uppskattningar i finansiella rapporter under det senaste årtiondet blivit alltmer förekommande. Detta 

har även medfört att den inneboende osäkerheten i finansiella rapporter ökat och skapat svårigheter för 

revisorer att bekräfta uppgifternas rimlighet. Trots denna omfattande förändring har innehållet i 

revisorns uttalande och graden av säkerhet i uttalandet genomgått en förhållandevis ringa förändring 

(Christensen, Glover & Wood, 2012). 
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1.2 Problemdiskussion 
 

De tillgångar och skulder som idag värderas till verkligt värde är främst de finansiella instrumenten (se 

bilaga 2 för definition).  Den initiala värderingen av en finansiell tillgång eller skuld är tämligen 

oproblematisk då det verkliga värdet vid anskaffningstidpunkten är detsamma som anskaffningsvärdet. 

Vid värdering efter anskaffningstidpunkten kan det dock uppkomma svårigheter med värderingen 

(Marton et al., 2010). Den senare värderingen kan i vissa fall baseras på marknadsvärde när 

marknadspriser är tillgängliga på en aktiv marknad. När en aktiv marknad inte finns tillgänglig, vilket är 

mindre önskvärt ur ett reliabilitetsperspektiv, kan värdet behöva baseras på en värderingsteknik 

framtaget av företaget självt (IAS 39, p. 48 A). Dessa kan i särskilda fall vara svåra att verifiera. Vid en 

revision gäller generellt  att en revisor ska konsultera en intern eller extern specialist när denne bedömer 

att detta krävs i svåra frågor (ISA 220, p. 18). Carpentier et al. (2008) undersökte huruvida 

värderingsexperter, genom tillämpandet av gällande standarder och riktlinjer för verkligt värde 

värdering, tillhandahåller homogena och preciserade värderingar. Studien utformades i en situation där 

värderingsexperter tilldelades uppgiften att värdera ett högteknologiskt företag vilket förberedde sig för 

börsintroduktion. Resultaten visade en tydlig spridning i experternas värderingar och stora skillnader i 

förhållande till det faktiska marknadspriset. Vid en revision av värdering till verkligt värde kan således 

inte revisorn enbart förlita sig på experternas värderingsintyg. 

 

Även i situationer där observerbara marknadspriser för en tillgång eller skuld finns tillgängliga, kan 

värdering till marknadspris anses utgöra en mindre lämplig värderingsmetod. En tillgång eller en skulds 

marknad kan, efter värdering,  genomgå hastiga förändringar som en följd av makroekonomiska 

omställningar. Detta kan medföra att det fastställda marknadsvärdet blir inaktuellt. Om förändringen är 

väsentlig har därmed revisorns intygande om värderingarnas riktighet även blivit inaktuellt (Bratten et 

al., 2012).  

 

I och med att verkligt värde-värdering till stor del utgörs av subjektiva bedömningar när en aktiv marknad 

inte finns, exempelvis antaganden om framtida räntesatser, kan den valda värderingstekniken användas 

som ett medel för partiska och för företaget fördelaktiga uppskattningar (Lundholm, 1999; Carpentier et 

al., 2008). Genom ökad möjlighet till opportunistiskt värdering ökar även revisionsrisken. Ett 

uppmärksammat fall är Enronkonkursen.  Enligt Benston (2006) hade verkligt värde-värdering en 

betydande roll i Enrons konkurs då företagsledningens ekonomiska ersättning baserades på de 

uppskattningar som gjordes enligt verkligt värde-modellen för olika investeringsprojekt. Detta skapade 

incitament som föranledde ansvariga chefer att göra partiska uppskattningar då detta gav en högre 

ekonomisk ersättning.  

 

Trots verkligt värde-metodens svagheter, verkar dock de mest betydande standardsättarna för 

redovisnings- och revisionsstandarder entydigt hålla fast vid att det är det verkliga värdet som är 

framtiden. De senaste åren har det gjorts ett flertal uttalanden världen över som indikerar en 

institutionalisering av verkligt värde som värderingsmetod (Bell & Griffin, 2012, s. 148). Detta kan anses 

utgöra ett nödvändigt steg i följd av den förändrande ekonomiska miljön.  
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Som exempel kan nämnas finanssektorns allt viktigare roll i det ekonomiska systemet som helhet, inom 

vilken anskaffningsvärdet kan anses vara en förhållandevis mindre lämplig värderingsmetod. 

 

Sammantaget är värdering till verkligt värde en flexibel men komplicerad värderingsteknik  som i 

grunden kan medföra en inneboende osäkerhet i värderingar, vilket kan orsaka svårigheter för revisorer 

att verifiera värderingsmodellen och dess indata och därmed även värderingsutfallet. Detta kan försvåra 

revisionens måluppfyllelse, vilket är att uppnå “rimlig säkerhet” att de finansiella rapporterna, i sin 

helhet, inte innehåller väsentliga felaktigheter (ISA 200, p. 11). Enligt International Standards on Auditing 

(ISA) är ett uttalande som görs med rimlig säkerhet en “hög grad av säkerhet” (ISA 200 p. 5). De ”fyra 

stora”1 revisionsbyråerna har  fastställt att ett uttalanden med rimlig säkerhet utgör en 90-95 procentig 

säkerhet att alla väsentliga fel upptäcks under revisionen (Christensen, Glover & Wood, 2012). När 

revisorn upprättar den övergripande revisionsstrategin ska han eller hon fastställa en väsentlighetnivå, 

vilken fungerar som en referensram för vad som kan anses utgöra väsentliga felaktigheter. 

Utgångspunkten kan exempelvis vara en viss procentuell avvikelse från vinst före skatt.  

 

I situationer där det råder hög osäkerhet i en värdering enligt verkligt värde-modellen sätts revisorn i en 

mycket svår situation när beslut ska tas om huruvida ett uttalande skall göras med rimlig säkerhet att 

felaktigheter inte överskrider en viss väsentlighetsnivå.  Möjligheten finns att uppskattningarna är så 

pass osäkra att de rimligen kan antas kunna överstiga revisorns fastställda väsentlighetsnivå (Bell & 

Griffin, 2012). Den amerikanska tillsynsmyndigheten för revisorer, Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB), genomförde under 2010 en inspektion av de ”fyra stora” revisionsorganisationerna. Av 

inspektionen framkom att revisorerna finner svårigheter i att fastställa vad som utgör rimlig säkerhet i 

situationer där verkligt värde-värdering används. Bland annat rapporterar PCAOB hur revisorer delvis 

misslyckats med att utvärdera rimligheten i väsentliga uppskattningar gjorda av företagsledningen. En 

bidragande orsak till detta menar PCAOB beror på bristande tillförlitlighet i rimlighetstesterna för 

uppskattningarna.  Beräkningarna tillät i vissa situationer en variation som uppgick till sex gånger 

revisionsbyråernas väsentlighetsnivå (PCOABs inspektionsrapporter, 2010. Refererat i Bell & Griffin, 

2012). Den inneboende osäkerheten i värderingar kan visserligen i viss mån uppskattas, men 

osäkerheten kan inte minskas eller helt avlägsnas, oberoende av omfattningen av revisionsinsatsen 

(Carrington & Catasús, 2007). 

 

Genom det växande samarbetet mellan de två internationellt dominerande standardsättningsorganen 

IASB och FASB är nya redovisningsstandarder (e.g. IFRS 13) rörande verkligt värde-värdering  under 

arbete. Denna process verkar dra ut på tiden och är planerad att implementeras inom EU tidigast år 2015 

(ifrs.org). Mycket tyder dock på att standarden inte kommer att förändra grundproblematiken för 

revisorer, då verkligt värde-värdering fortfarande kommer att tillämpas på likartat sätt. Revisorers ansvar 

relaterat till företagsledningen redovisningsmässiga uppskattningar förväntas även att öka (Center for 

Audit Quality, 2011).  

                                                           
1
 Med de fyra stora åsyftas de fyra största revisionsorganisationerna ur ett internationellt perspektiv (PwC, Ernst & 

Young, Deloitte samt KPMG). 
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Trots den stora mängden studier genomförda för att bedöma fördelar och nackdelar med redovisning till 

verkligt värde, och trots verkligt värdes stora betydelse för redovisningssystemet idag, har bara ett 

begränsat antal studier riktats mot att behandla själva revisionen av denna värderingsmetod (Maksymov, 

2012, s. 8).  

1.3 Syfte & frågeställningar 
 

Studien syftar till att skapa en ökad förståelse kring hur revisorer upplever osäkerheter som uppstår vid 

revision av verkligt värde-värderingar samt hur dessa osäkerheter hanteras.  Som nämns ovan bör en 

revisor, vid lagstadgad revision, samla tillräckliga- och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna uttala 

en rimlig säkerhet om att inte några väsentliga felaktigheter finns i de finansiella rapporterna. Genom 

tillämpningen av verkligt värde-värdering har en ökad osäkerhet uppstått i de finansiella rapporterna. 

Dessa osäkerheter kan vara svåra att minska om värderingarna bygger på svårverifierbar data. 

 

● Hur upplever revisorer problematiken med verkligt värde-värdering?  

● Hur handskas revisorer med de osäkerheter som kan följa av denna värderingsmetod?  

● Hur resonerar revisorer att en post värderat till verkligt värde är rimlig? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Sedan en tid tillbaka, särskilt i efterspelen av finansiella kriser och företagskrascher, har verkligt värde-

värderings vara eller icke-vara diskuterats i betydande omfattning. Uppsatsen syftar dock inte till att 

utvärdera de två värderingsteknikerna. Respektive värderingsmetods fördelar och nackdelar faller 

således utanför denna studie. Faktum kvarstår dock att redovisningsstandarder alltjämt går mot en mer 

omfattande tillämpning av verkligt värde, vilket i sin tur medför att revisionsstandarderna anpassas efter 

dessa.  

 

Verkligt värde-värdering kan användas som värderingsmetod för ett flertal olika typer av tillgångar och 

skulder. Värderingsmetod kan även skilja sig beroende på den ytterligare klassificering av dessa (se 

bilaga. 2). Studien kommer dock ha det större perspektivet, och fokuserar på den gemensamma 

osäkerheten vid revisionen av värderingarna snarare än värderingen av en specifik tillgång eller skuld.  
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2. Referensram 
I referensramen beskrivs bakgrunden till verkligt värde-värdering samt i vilka sammanhang denna 

värderingsmetod är aktuell. Avsnittet syftar till att ge en grundförståelse om vad verkligt värde-

värdering innebär för att underlätta att  följa de resonemang som förs i uppsatsens empiri och 

analys. 

2.1  Bakgrund verkligt värde 
Redovisningen har traditionellt sett varit inriktad på värdering till anskaffningsvärde. De flesta tillgångar 

värderas fortfarande till anskaffningsvärde, men ett allt större fokus har börjat läggas på värdering till 

verkligt värde. Värdering till verkligt värde är visserligen inget nytt fenomen - redan 1975 utfärdade 

Financial Accounting Standards Board (FASB) en standard som tillät att kortfristiga placeringar som 

kraftigt sjunkit i värde  att  redovisas till det lägre marknadsvärdet framför anskaffningsvärdet (Pannese 

& DelFavero, 2010, s. 44). Det är dock först på senare år som denna värderingsmetod implementerats i 

standarder i större omfattning, mycket på grund av ett ökat krav från användarna på transparens och 

relevans i de finansiella rapporterna (Acharya & Richardson, 2009; Pannese & DelFavero, 2010). Sedan 

januari 2005 ska samtliga noterade bolag inom EU tillämpa International Financial Reporting Standards 

(IFRS).  Trots att EU strävar efter att följsamt lagstifta i linje med standarden, genomgår varje förändring 

en tämligen betydande godkännandeprocess och EU kan inom vissa områden begränsa eller kräva en 

mer omfattande redovisning än vad IFRS anger.  Då redovisningsnormerna för noterade bolag  inom EU 

skilde sig mellan medlemsstaterna, medförde införandet av IFRS olika effekter beroende på var i EU 

bolaget var noterat. Svenska bolag hade från 1991, på frivillig basis, gradvis påbörjat anpassning av 

svensk redovisningssed mot IFRS, varför införandet inte förväntades medföra några omfattande  effekter 

på redovisningen. I efterhand visade det sig dock att införandet 2005 resulterat i väsentligt högre 

redovisade tillgångar och ökade nettoresultat, vilket förklarats med att de tre verkligt värde 

standarderna IAS 39, IAS 40 och IAS 41 inte frivilligt börjat tillämpats innan 2005 (Hellman, 2011, s. 62). 

 

2.2  IAS 39 - Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
IAS 39 är en omfattande och komplex standard som behandlar principer för att erkänna och värdera 

finansiella tillgångar, finansiella skulder samt kontrakt för att köpa eller sälja icke-finansiella poster. Vid 

introduktionen av IFRS inom EU ställde sig EU först kritiskt till IAS 39 och godkände initialt endast en del 

av standarden. Bland annat togs delar relaterade till verkligt värde-värdering av finansiella skulder och 

säkringsredovisning bort. IASB reviderade senare standarden som därmed implementerades i sin helhet 

(Elliot & Elliot, 2008, s. 318). Implementeringen av IAS 39 visade sig vara så komplicerad att IASB senare 

tillsatte en särskild kommitté för att svara på frågor som kom in från företag (Marton et al, 2010). 

 

IAS 39 definierar ett verkligt värde som “det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en 

skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs” (IAS 39, p.9, s. 569). 
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Enligt standarden utgör det bästa uttrycket för verkligt värde noterade priser på en aktiv marknad. Detta 

är dock inte alltid fallet, vilket exempelvis många amerikanska banker och andra företag fick erfara efter 

finanskrisens inledning under 2007. Strukturerade produkter (exempelvis s.k. Collateralized Mortage 

Obligations, CMOs) med underliggande bolån hade tidigare haft en väldigt aktiv marknad som plötsligt 

upphörde genom att bankarna inte ville låna ut medel till andra banker då de inte visste till vilken grad 

dessa ägde “dåliga” CMOs  (Marton et al., 2010, s. 396). Detta medförde att en handeln på en marknad 

som tidigare varit aktiv, plötsligt upphörde och marknadspriser för produkterna blev otillgängliga. När en 

aktiv marknad inte finns så ska företaget ta fram det verkliga värdet med en värderingsteknik, där 

tekniken skall använda marknadsinformation i så hög grad som det är möjligt och företagsspecifik 

information i så låg grad som möjligt.  IFRS 7 som berör redovisningskraven av finansiella instrument, 

konkretiserar detta med tre nivåer, vilka tillsammans benämns  verkligt värde-hierarkin. Klassificeringen 

sker utefter vilken indata som använts för det uppskattade värdet. Verkligt värde-hierarkin utgörs av 

följande tre nivåer: 

 

Nivå 1:  Ojusterade noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder 

 

Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1, som är observerbara för tillgången eller 

skulden antingen direkt (som priser) eller indirekt (härledda från priser) 

 

Nivå 3: Indata för tillgången eller skulden i fråga som inte bygger på observerbara marknadsdata. 

(IFRS 7, p. 27 A) 

 

Tilläggas bör att verkligt värde-värderingar inte endast får ske i enlighet med IAS, utan kan även ske 

enligt årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL).  Detta innebär att värdering till verkligt värde inte endast 

tillämpas inom svenska börsnoterade bolag (som i enligt lag måste följa IAS). Jämlikt 4 kap. 14a §  ÅRL får 

derivatinstrument och andra finansiella instrument beräknas till verkligt värde, dock med de förebehåll 

som finns i 14b §. Dessa utgör bland annat undantag, till exempel att andelar i intressebolag och 

dotterbolag ej får värderas till verkligt värde. Värderingen ska dock ske på ett liknande sätt som anges i 

IAS. 
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras studiens teorival samt hur dessa har applicerats i denna studie 

för att tolka den insamlade empirin.  

Som nämns i inledningen kan revisionen anses syfta till att skapa tillförlitlighet genom att ge en försäkran 

om att redovisningen är upprättad enligt tillämpliga redovisningsstandarder. En förutsättning för att 

påskrivande revisor ska kunna skriva under ett sådant uttalande bör dock vara att revisorn själv är 

övertygad om att uttalandet är korrekt. Den rent tekniska beskrivningen av hur revisorn uppnår denna 

“övertygelse” är genom insamlande av revisionsbevis. Det finns i de flesta fall ingen möjlighet för 

revisorer att göra en fullständig granskning av företagets transaktioner och poster då kostnaderna vida 

skulle överstiga nyttan med en sådan granskning. Revisorn2 måste därför prioritera och bedöma vilka 

områden som ska granskas mer eller mindre utförligt. Det finns heller ingen föreskriven ram för när 

revisionen är fulländad i meningen att tillräckliga- och ändamålsenliga revisionsbevis har insamlats i den 

grad som krävs för att uppnå tillräcklig säkerhet för ett uttalande - detta är i stort sett upp till revisorn 

själv att avgöra genom dennes (professionella)omdöme. Ur ett subjektivt perspektiv bör således 

revisionen, innan påskriften, föregås av en känsla hos ansvarig revisor att revisionen är fulländad. 

Revisorn bör med andra ord känna sig trygg med den reviderade årsredovisningen. Revisionen kan därför 

ses ur ett mer subjektivt perspektiv, där revisorer har funktionen att skapa en känsla av trygghet att 

redovisningen har upprättats i enlighet med redovisningsstandarder. Genom revisionsberättelsen kan 

revisorerna signalera ut denna trygghet till användarna av den finansiella rapporterna. Inom forskningen 

om revision används det något breda begreppet “comfort theory”, vilken kan appliceras inom de flesta 

forskningsfält. Pentland (1993) gör en tolkning av Collins (1981) teori om rituella interaktionskedjor och 

applicerar denna i en revisionskontext. Carringston & Catasús (2007) studerar hur revisorer upplever 

själva “källan” av trygghet utifrån Kolcaba & Kolcabas (1991) trygghetsteori.  Studiens teoretiska 

perspektiv grundar sig i dessa teoretiska utgångspunkter, med en utvidgning av trygghetsbegreppet inom 

en revisionskontext.  

3.1 Revisionsritualen 
 

Pentland (1993) studerar två revisionsuppdrag för att tolka revision som en process vilken genom olika 

ritualer omvandlar de finansiella rapporterna från ett ursprungligen otillförlitligt tillstånd till ett tillstånd 

som revisorer och allmänheten känner sig trygga med. Pentland (1993) använder sig av Collins (1981) 

teori om rituella interaktionskedjor för att applicera och tolka denna i en revisionskontext. Något 

förenklat kan Collins teori sägas grundas på att det är interaktioner och ritualer på mikronivå som bygger 

upp den stora helheten och skapar den “sociala ordningen” på en makronivå. Pentland (1993) 

argumenterar för att revision kan ses på samma sätt. Oreviderade siffror, utifrån revisionsstandarder 

eller utifrån ett objektivt perspektiv, kan benämnas som “riskabla” eller “osäkra”.   

                                                           
2
 Med revisor avses i detta fall påskrivande revisor. Vid revision av större företag är det troligen sällan en revisor 

som i praktiken ensam gör denna bedömning. Snarare utgörs denna av en samlad bedömning av revisionsteamet. 

Det är dock den påskrivande revisorn, eftersom denne är ansvarig, som i slutändan avgör när revisionen är 

fulländad. 



12 
 

Målet med revisionen är att genom revisionsåtgärder kunna minimera dessa för att kunna göra ett 

uttalande.  Sett från ett mer subjektivt perspektiv kan oreviderade siffror istället anses få effekten att 

skapa en känsla av otrygghet hos revisorerna. Genom revisionsåtgärder blir revisorerna (idealt sett) 

trygga med siffrorna och kan slutligen lämna ett uttalande med begränsad eller rimlig säkerhet.  Enligt 

Pentland (1993) är det tryggheten som i huvudsak kommuniceras och är i centrum under 

revisionsprocessen, och revisionen är inte fulländad förrän påskrivande revisor känner sig trygg med 

redovisningen. Som exempel nämns hur en partner blev bekväm med siffrorna genom att fråga 

revisionsteamet huruvida de kände sig trygga eller inte. När sedan partnern bedömde att teamet var 

tryggt med siffrorna, blev även partnern det. Denna form av uppdragsorienterade diskussioner utgör en 

del av revisionsritualen vilken Pentland (1993) menar kan härledas till vad som kallas för  ”en 

marknadsplats för känslomässiga resurser” (Collin, 1981,  refererat i Pentland, 1993, s. 610). 

Revisionsritualen i vilken trygghet uppnås består av komponenterna “purification”, “control and 

cohesion” samt “impression management”. “Control and cohesion” är synen på revisorer som en 

sammanhängande grupp inom vilken specifika normer efterföljs. “Impression management” avser hur en 

revisor skall agera, det vill säga att om du är en revisor ska du agera som det förväntas att en revisor ska 

agera. Detta kan exempelvis vara att arbeta långa dagar eller att klä sig rätt.  De två sistnämna 

komponenterna (“control and cohesion” och “impression management”) faller dock utanför ramen för 

denna studie, då studien inte syftar att kartlägga de rent sociologiska interaktionerna mellan revisorerna.  

3.1.1 Purification (förädlingsprocessen) 
Förädlingsprocessen är enligt Pentland (1993) en central funktion inom revisionsritualen. Douglas (1966, 

refererat i Pentland, 1993, s. 607) visar att ritualer förstärker och återskapar skillnaderna mellan det 

“orena” och det “rena”. I en revisionskontext menar Pentland (1993) att denna förädlingsprocess bland 

annat innebär, som tidigare nämnts, att tryggheten överförs likt en “produkt” mellan berörda parter. 

Enligt Pentland (ibid.) sker denna överföring i tre nivåer; (1) inom revisionsteamet, (2) inom 

revisionsbyrån och (3) mellan revisionsbyrån och allmänheten. Vidare betonas vikten av vilka personer 

som är inblandade i förädlingsprocessen. För att revisionsritualens förädlingsprocess skall omvandla 

något ursprungligen “orent” till något “rent” innebär detta att endast professionella medarbetare inom 

revisionsbyrån kan tillåtas utföra stegen i revisionsritualen, det vill säga de olika revisionsåtgärderna. 

(Pentland, 1993). Förädlingsprocessens sista moment är revisorns underskrift, vilken signalerar den 

slutgiltiga tryggheten i revisionen, det vill säga att informationen i årsredovisningen förädlats från något 

“orent” till att bli “rent”. Pentland (1993) framhåller dock att revisorernas signatur ett viktigt moment 

genom hela revisionsprocessen då medlemmar i revisionsteamet under revisionens gång “checkar av” 

granskade poster med sin signatur, vilket innebär att revisionsmedlemmen är trygg i den granskade 

posten.  
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3.2 Tre tillstånd av trygghet   
 

Carrington & Catasús (2007) vidareutvecklar idén om revision som en trygghetsgenererande aktivitet, 

snarare än som ett objektivt förfarande. Studien grundar sig på Kolcaba & Kolcabas (1991) trygghetsteori 

inom området för vård och omsorg, vilken utgår från hur sjuksköterskor tillhandahåller trygghet till 

patienten genom olika ingripanden. Carrington & Catasús (2007) menar att det visserligen finns 

skillnader mellan vårdyrket och revisionsyrket men att de båda professionerna gemensamt delar idén 

om att omvandla ett otryggt tillstånd till ett tryggt sådant. Carrington & Catasús (2007) intervjuar 20 

seniora revisorer och finner att revisorerna identifierar otrygghetsfaktorer och arbetar sedan för att 

försöka minska dessa. I vilket stadium den slutgiltiga trygghetsgraden har uppnåtts, är mycket upp till 

den påskrivande revisorns att avgöra,  dock inte utan hänsyn till övriga parter iblandande i revisionen.   

 

Studien tar avstamp utifrån tre tillstånd av trygghet vilka har appliceras i en revisionskontext: 

 

1 Känslan av befrielse genom trygghet (the relief sense of comfort): Syftar till handlingarna som 

revisorn vidtar för att handskas med osäkerheter för att uppnå en trygghetskänsla i den 

finansiella informationen. Detta trygghetstillstånd fokuserar således på vad revisorn i praktiken 

gör för att uppnå trygghetskänslan och vilka moment som är obligatoriska att genomföra. 

2 Trygghetstillståndet (state of comfort): Detta tillstånd syftar till situationer där alla berörda 

parter i revisionsprocessen är övertygad om uppgifternas riktighet vilket i sin förlängning leder 

till revisorns uttalande om rimlig säkerhet. 

3 Förnyelse av trygghetstillståndet (renewal of state of comfort): Detta tillstånd relaterar till vad 

som definierar en acceptabel revision. En revisors trygghetskänsla kan förändras med tiden. Det 

en revisor känner sig trygg med vid en viss tidpunkt kan vid en annan tidpunkt inte kännas tryggt. 

 

Tillståndet (1) “the relief sense of comfort” relaterar i denna studie till vilka åtgärder revisorn vidtar för 

att minska de osäkerheter i revisionen som följer av verkligt värde-värdering. De i detalj rent tekniska 

delarna i minskandet av osäkerheter, exempelvis utformningen av olika kalkyleringsmodeller, faller 

utanför ramen av denna studie. Fokus ligger snarare på hur revisorn agerar i själva skapandet av trygghet 

utifrån den insamlade mängden revisionsbevis. I detta skede kan även Pentlands (1993) teori om revision 

som en ritual applicerbaras, vilken transformerar det “osäkra” till något tillförlitligt,  för att ge en 

teoretisk förklaring till hur revisorn kommer fram till (2) trygghetstillståndet (state of comfort). 

Trygghetstillståndet relaterar i detta sammanhang till då revisorn är trygg i en värdering till verkligt 

värde. Dock kommer osäkerheter  i viss mån alltid finnas i en revision, det vill säga att revisorns 

uttalande om rimlig säkerhet inte utgör en hundraprocentig säkerhet. Detta då en fullständig 

substansgranskning inte kan genomföras, varför vissa “discomforts” bör anses vara accepterade 

(Carrington & Catasús, 2007). (3) Förnyelse av det uppnådda trygghetstillståndet (renewal of state of 

comfort) relaterar till att revisorns uppfattning av vad som är tryggt kan förändras med tiden. Power 

(1999, s. 40) menar att själva källan till trygghet inte finns i ett statiskt tillstånd, utan snarare 

“förhandlas”  och förnyas beroende av omständigheter. Carrington & Catasús (2007) påvisar detta och i 

linje med Kolcaba & Kolcabas (1991) teori finner att trygghetsfaktorer kan ändras med tiden.  
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Dessa kan bland annat vara beroende dels av deadline och dels av vilken den aktuella revisionen är i 

följden, det vill säga om det till exempel är första eller andra året revisionen genomförs. Som nämns 

ovan är detta även beroende av de iblandande parterna i revisionen.  

 

Vidare konstateras att trygghet i de finansiella rapporterna produceras genom att identifiera och relatera 

till de osäkerheter som finns, men att det alltid finns fler revisionsåtgärder att vidta, vilket gör det svårt 

att frigöra sig från “otrygghet” till fullo (Carrington & Catasús, 2007). Detta bör vara särskilt 

framträdande i revision av verkligt värde-värderingar där små men väsentliga förändringar kan få stora 

effekter på den aktuella postens värde, framförallt vid prognosbaserade värderingar. När revisorer står 

inför osäkra situationer, då alla trygghetsgenererande eller otrygghetsminskande åtgärder genomförts, 

menar Pentland (1993) att revisorerna måste luta sig tillbaka på de känslomässiga resurserna som 

genererats av revisionsritualen. Pentland (ibid.) benämner detta som revisorns magkänsla.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis studiens metodval och senare genomförandet av studien, 

datainsamlingen samt dess urval. Avslutningsvis diskuteras styrkor respektive svagheter med 

studiens metodval. 

Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingen utgörs av intervjuer för att fånga 

verkligheten så som revisorerna upplever den. Val av intervjuer som empiriskt verktyg motiveras utifrån 

möjligheten att kunna utföra en mer djupgående analys, då svaren från respondenterna kan bli mer 

omfattande och detaljerade (Bryman, 2011, s. 413). Uppsatsen har en hermeneutisk  vetenskapssyn 

vilket innebär att den insamlade empirin tolkas utifrån valda teorier för att på sådant sätt öka förståelsen 

för hur de intervjuade revisorerna upplever och handskas med osäkerheter. Således ämnar studien inte 

att beskriva en objektiv verklighet utan snarare skapa en ökad förståelse för revisorernas upplevda och 

därmed subjektiva verklighet. 

4.1 Datainsamling  

4.1.1 Intervjumall 
Enligt Jacobsen (2002) är öppna intervjuer idealiska för kvalitativa studier då intervjuformen är flexibel 

och ger möjligheten att anpassa datainsamlingen till den verklighet som forskningsobjektet befinner sig i. 

En enkät eller ett frågeformulär skulle visserligen göra det möjligt att nå ut till fler respondenter men det 

erbjuder inte samma flexibilitet som öppna intervjuer (ibid.).  Intervjumallen (se bilaga 1) utformades 

med utgångspunkten att vara  semistrukturerad.  Detta innebar att intervjufrågorna som ställdes var av  

generell karaktär. Utifrån de svar som gavs följdes dessa upp med ytterligare frågor inom ramen för 

huvudfrågan. Det stod dock tidigt klart att merparten av respondenterna hade mycket att säga om 

ämnet, varför intervjumallen stundvis frångicks i betydande omfattning. Ett fåtal frågor i intervjumallen 

omformulerades och förtydligades något efter de första två genomförda intervjuerna då dessa frågor 

uppfattades som svårförståliga och krävde därför ytterligare förklaring. Huvudinnehållet i intervjumallen 

var dock detsamma.  

4.1.2 Urval 
Respondenterna valdes med urvalskriteriet att de, på ett eller annat sätt, skulle ha erfarenhet av revision 

av verkligt värde-värdering. Kontakterna förmedlades dels med hjälp utav kontaktpersoner på respektive 

revisionsbyrå (exempelvis studentansvariga) men även genom direktkontakt. 

 

Studiens primärdata utgörs utav nio intervjuer där intervjuobjekten består av tre partners, tre seniora 

revisorer och tre juniora revisorer (associates). Samtliga respondenter är verksamma inom de “fyra 

stora” revisionsbyråerna och har blandad erfarenhet revision av verkligt värde-värdering som gjorts 

enligt IFRS och verkligt-värde värdering som gjorts i enlighet med årsredovisningslagen. De utmaningar 

som kan uppstå i och med revision av verkligt värde är dock i grunden desamma varför respondenternas 

blandade erfarenheter inte hämmar uppsatsens syfte. Tvärtom bidrar respondenternas blandade 

erfarenheter och positioner med att ge en bredare förståelse kring hur revisorsprofessionen upplever 

problematiken med de osäkerheter som kan följa med revision av verkligt värde.  
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De tre respondenterna som är partners och påskrivande revisorer kommer dagligen i kontakt med IFRS 

och revision av verkligt värde-värdering då många klienter är banker och andra finansiella bolag. De tre 

seniora revisorerna  kommer inte i lika stor utsträckning i kontakt med IFRS, dock har de under sin 

verksamma tid som revisorer kommit i kontakt med revision av verkligt värde-värderingar. De seniora 

revisorerna är inte påskrivande revisorer för några större bolag eller koncerner men det förekommer 

även att mindre bolag och koncerner exempelvis innehar onoterade aktier eller fastigheter vilka har 

värderats enligt verkligt värde. De tre juniora revisorerna (associates) har alla arbetet som revisorer i mer 

än ett halvår och två av dessa har, under sin studietid, skrivit uppsatser relaterade till verkligt värde-

värdering. Detta innebär att de på ett övergripande plan är insatta i problematiken utifrån ett teoretiskt 

perspektiv men är möjligen inte likvärdigt insatta i praktiken jämfört med partners och de seniora 

revisorerna. 

4.1.3 Forskningsetiska principer  
Samtliga intervjupersoner har anonymiserats, vilket även meddelades innan intervjuerna påbörjades. 

Detta för att intervjuobjekten i större utsträckning skulle känna att de kunde tala fritt och eventuellt lyfta 

mer kritiska ståndpunkter. Under intervjuerna nämndes vid ett fåtal tillfällen företag som revisorn 

arbetat med för att klargöra typsituationer. Med hänsyn till anonymiteten har dessa vid förekommande 

fall ej tagits med. En av respondenterna begärde att  intervjumaterialet skickades till denne efter slutförd 

transkribering, vilket fullföljdes.  

4.2 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes genom personligt möte (3 st.) samt per telefon (6 st.). Intervjuernas längd 

varierade i tid men uppgick i snitt 40 minuter per intervju. De intervjuer som genomfördes genom 

personligt möte är den intervjuform som är att föredra då det lättare skapar en förtrolig stämning mellan 

intervjuobjektet och frågeställaren, vilket således ökar chansen att ämnen som kan anses känsliga 

diskuteras mer utförligt (Jacobsen, 2002). Med intervjupersonerna medgivande, spelades samtliga 

intervjuer in och senare transkriberades. Studien innehåller av tolkningar i flera led (se metodkritik 

nedan) varför ett fokus lades på att stämma av eventuella otydligheter under intervjuernas gång. 

4.2.1 Bearbetning och tolkning av insamlat material  
De transkriberade intervjuerna studerades ett flertal gånger för att skapa en övergripande förståelse  av 

den insamlade empirin. För att besvara uppsatsens frågeställningar har uppsatsen fokuserat på citat som 

kan hänföras till revisorns åtgärder i minskandet av osäkerheter (som kan uppstå vid revision av verkligt 

värde-värdering). I enlighet med teorin har osäkerhetsfaktorer som beskrivits av revisorerna tolkats som 

källor till otrygghet, vilka förhindrar revisionsprocessens måluppfyllelse utifrån studiens teoretiska 

perspektiv.  Den insamlade empirin har tolkats utifrån Carrington & Catasús (2007) studie relaterad till 

trygghet i en revisionskontext samt utifrån Pentlands (1993) teori om revision som en förädlingsprocess.    
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4.3 Metodkritik 
En svaghet med den deduktiva metodstrategin är enligt Jacobsen (2002) att den oundvikligen leder till 

att forskaren enbart letar efter den information som är han eller hon finner relevant. Detta kan medföra 

att den insamlade empirin tenderar till att ge stöd för de förväntningar som forskaren byggt upp utifrån 

tidigare empiriska studier och teorier. Jacobsen (2002) menar att de förväntningar som forskaren byggt 

upp begränsar informationstillgången vilket ökar risken att viktig information förbises. 

 

Risken med de olika tolkningsnivåerna bör också belysas. Studiens utformning innebär att en komplex 

och mångsidig tolkning förekommer i ett flertal steg. Den första tolkningsnivån uppstår vid utformningen 

av intervjumallen som baseras på uppfattningen av tidigare empiriska studier och teorier. 

Intervjuobjektet tolkar sedan dessa frågor utifrån sin verklighetssyn när svaren ges. Därefter har vi tolkat 

intervjuobjektens svar och förmedlar informationen till läsaren som i sin tur tolkar de beskrivna 

resultaten på sitt sätt. I och med att tolkning sker i flera steg, finns en risk för förekomsten av tolkningsfel 

i ett eller flera led. 

      

Rörande intervjumetoder finns det självfallet både för- och nackdelar med att använda sig av 

telefonintervjuer respektive intervjuer genom personligt möte. Vid användandet av telefonintervjuer 

förlorar frågeställaren möjligheten att observera hur intervjuobjekten uppträder – om intervjuobjektet 

ser besvärad ut eller inte vill tala mer om ett specifikt ämne. Dessa faktorer framträder dock under 

intervju genom personlig möte vilket kan bidra till ökad förståelse från frågeställaren (ibid.). 

Telefonintervjuerna har emellertid en positiv effekt i hänseendet att denna intervjuform i relativa termer 

är mer “uppträdandeanonym” vilket bidrar till att den så kallade intervjueffekten minskas (Groves & 

Kahn, 1979). Intervjuvareffekten innebär att intervjuobjekten uppträder onormalt på grund av 

frågeställarens fysiska närvaro, exempelvis om den tillfrågade ser att frågeställaren ser uttråkad ut kan 

detta ge incitament till att säga något för att göra frågeställaren nöjd. Vidare kan en eventuell 

snedvridning av svaren i detta sammanhang bero på intervjuarens attityd, det vill säga att intervjuaren 

påvisar sin egen ståndpunkt i vissa frågor. Med hänsyn respondenternas profession kan dock denna risk 

anses som något mindre, då revisorer generellt sett bör antas inneha relativt stark integritet. 

 

En risk med intervjuerna är att intervjuobjekten, istället för att svarat hur de går tillväga i  praktiken, 

svarat utifrån hur en revision ska gå till enligt gällande revisionsstandarder och/eller i enlighet med 

befintliga interna ramverk, det vill säga, hur de “ska” agera eller känna snarare än hur de agerar eller 

känner. Vissa av frågorna kan även uppfattas som en “anklagelse” mot personen i form av kritik mot 

denne,  mot dennes arbetsgivare eller mot dennes klienter. Lojalitet mot de nämnda kan därför påverka 

vad intervjuobjekten väljer att uttala sig om, hur de väljer sina ord och om de utelämnar information.  
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Det insamlade emperiunderlaget är en sammanställning av nio personers olika uppfattningar rörande 

revision av verkligt värde-värderingar. Dessa personer kan ha helt skilda erfarenheter och uppfattningar 

beroende på ett flertal olika faktorer, exempelvis interna arbetsrutiner eller typ av uppdrag. Det finns 

också en möjlighet att de riktigt utmanande situationerna med revision av verkligt-värde är få till antalet. 

Respondenterna kan således  visserligen ha en uppfattning om sådana situationer men uppfattningarna 

grundas nödvändigtvis inte i personliga upplevelser av väsentliga och svårverifierade poster. 

 

Redovisnings och revisionsstandarder är ständigt under utveckling. En förändring i revisionsstandarder 

kan således medföra att de praktiska förfaranden för revisionen, i betydande omfattning, ändras med 

tiden. En viss hänsyn bör således tas till tiden av studiens genomförande. 
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5. Empiri 
I detta avsnitt pressenteras respondenterna svar strukturerade efter de teoretiska perspektiven. 

Inledningsvis beskrivs de upplevda källorna till osäkerheter med revision av verkligt-värden. Avsnittet 

är sedan disponerad i enlighet med teorin: förädlingsprocessen, tillståndet av trygghet och slutligen 

förnyelse av trygghetstillståndet. 

5.1 Källor till osäkerhet 
Det är tydligt att tryggheten är något som utgör en viktig del i revisionsprocessen. Respondenterna 

pratar generellt om trygghet och en magkänsla baserad på en helhetsbild av klienten. Implicit talas det 

om trygghet i form av “osäkerheter”, men trygghetsbegreppet nämns även explicit; “Man brukar prata 

om hög och låg comfort” (Associate).  Det framgår att vissa verkligt värde-värderingar kan utgöra en källa 

till otrygghet. 

 

“Det [revision av verkligt värde-värdering] är en fråga som definitivt som kan ge en 

knepig magkänsla för en revisor. I synnerhet då om en post som företagsledningen 

kanske känner krav på sig att inte värdera ner eller[utan] snarare värdera upp för att det 

skulle ju stärka resultaträkningen.” (Senior) 

 

Den refererade magkänslan bör i sammanhanget tolkas som en källa till otrygghet (discomfort). Men 

magkänslan beskrivs också som avgörande vid bedömning av värderingarnas rimlighet, mycket beroende 

på en helhetsbild av många andra faktorer, t.ex. klientens ställning, incitament till opportunistiskt 

beteende, företagskultur och uppgifter i dokument från  tidigare års revisioner. 

 

“Och sen så ska man prata verkligt värde värdering så blir det oftast så att man även får 

en magkänsla också, vad företaget har för mentalitet. Vad har de för kultur? Man brukar 

ju prata om någonting som heter ‘the fraud triangle.’” (Associate) 

 

Generellt uppfattar respondenterna dock verkligt värde-värdering som positiv och oproblematisk när det 

finns en stabil marknad med bra prissättning att tillgå  (exempelvis för noterade aktier).  

 

“Om man tittar på de internationella reglerna IFRS och ser på vad är det som värderas 

till verkligt värde där. Då är det ju främst fastigheter och finansiella instrument. Den 

svåra biten är just de onoterade aktierna där man inte har en reglerad marknad som 

tydliggör priset. “ (Senior) 

 

Som väntat så uppfattas det som att den mest framträdande problematiken således uppkommer när det 

endast finns en mindre aktiv marknad eller ingen marknad att tillgå för att ställa tillgångens uppskattade 

värde emot (nivå 2 eller nivå 3 i verkligt värde-hierarkin).  “Den stora frågan i dessa fall är bristen på 

information” (Senior).  
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När en finansiell tillgång inte har ett noterat pris (exempelvis med vissa fastigheter och onoterade 

aktieinnehav) används normalt olika värderingsmodeller för att få fram tillgångens verkliga värde. Dessa 

kan innehålla både “mjuka” och “hårda” värden och vara baserade på exempelvis kassaflödesanalyser. 

Här kan dock en framträdande osäkerhet uppstå  i värderingen. 

 

“Det finns problem i nivåerna på verkligt värde. Det handlar om det här när den aktiva 

marknaden är mindre. Den aktiva marknaden för fastigheter är väldigt mycket mindre 

än exempelvis marknaden för Ericsson-aktien. Om marknaden krymper eller är mindre 

blir det då problematiskt för det betyder också att om vi skulle flytta in ett annat 

värderingsintyg för den här fastigheten -  ja -  då skulle vi sannolikt få ett annat belopp. 

Det kan vara någon annan som trimmat sin modell lite annorlunda, har någon annan 

diskonteringsränta eller någon annat tidsspann på den datan. Detta kan resultera i helt 

andra värden.” (Senior) 

 

Det är dock inte i samtliga fall användandet av modeller upplevs som osäkra. Exempelvis nämner en 

partner att de modeller som används till värdering för derivat är “[...] tämligen enkla modeller och där all 

data som läggs in i dem egentligen är verifierbara. Det är valutakurser och sådant, så räknar man ut vad 

värdet är.” (Partner) Samma partner menar att fallen kring väldigt svårreviderade instrument är ganska 

få, men att det funnits ett antal svåra fall som vissa även fått kritik men att dessa hör till ovanligheten i 

en revisors vardag. 

5.1.2 Kunden/Företagsledningen  
Under revisionsprocessen kan det självfallet uppstå en avvikande mening mellan revisorns och 

företagsledningens uppfattning om hur redovisningen skall presenteras. Det som komplicerar en 

situation då diskussioner uppstår om en post värderad genom ett verkligt värde (inom nivå 2 eller nivå 

3), är att dessa värderingar inte har ett “korrekt” eller exakt värde i egentlig mening, då det kan behöva 

baseras på ett eller flera subjektiva antaganden. Det framgår dock att det är sällan problem som dessa 

inte löser sig under revisionens gång, och att någon på riktigt sätter sig på tvären anses vara väldigt 

ovanligt. 

 

“Om det är någonting som är sådär uppenbart tveksamt, då är bolaget i regel medveten 

om det. [...] Det gynnar ingen att skjuta på problemen för det kommer ju igen i alla fall.” 

(Partner) 

 

Samtidigt framgår att det kan uppstå svårigheter. “Men visst är det svårt. Jättesvårt. Man är ju mycket i 

händerna på de som producerar materialet” (Senior). Samma senior menar dock de kan modellerna så 

pass bra att de “vet var vi ska trycka någonstans för att testa antagandena”.  En associate menar också 

att, då man oftast arbetar i team, hela tiden har uppbackning av sina kolleger för att hantera liknande 

situationer.  Det hänvisas även till en avstämningskultur där det förväntas att, vid osäkerheter, ska ta 

kontakt med någon annan mer erfaren kollega för att diskutera situationen (se avsnitt 5.2.4). Således 

sätter man sig nödvändigt inte sig emot en företagslednings uppskattningar direkt, om de yrkar på ett 



21 
 

värde som de vill behålla, men som revisorn inte anser vara ett rimligt sådant. Istället diskuteras detta 

först med kolleger innan diskussionen tas upp på nytt. 

 

5.2 Revisionsåtgärder för att minska osäkerheter 

5.2.1 Användande av specialister i revisionsprocessen 
Vid revision av en värdering till verkligt värde finns värderingsexperter att ta till hjälp, vilket även ISA 

förordar revisorn att göra vid svårare frågor.  Enligt flertalet respondenterna används både interna 

värderingsexperter inom revisionsbyrån och externa värderingsexperter. Det framgår dock att 

revisorerna har större tillit för de värderingsintyg som producerats inom revisionsbyrån jämfört med om 

värderingsintygen kommer från en extern värderingsfirma eller från företaget som är föremål för 

revision.  De interna specialisterna behöver dock inte finnas på det aktuella kontoret. En respondent 

(Associate) berättar  att svårverifierbara finansiella produkter kan skickas till ett kontor utomlands som 

sedan bedömer om dessa är upptagna till ett rimligt värde. 

 

“Sedan blir det väldigt svårt med alla de här värdeposterna som är subjektivt 

uppskattade att det stämmer på öret, men man kan ändå anse att de metoder som 

används ligger till grund för en ganska rimlig källa för värderingsbeloppet.” (Associate) 

 

Det framhålls i intervjuerna att värderingsexperter i osäkra situationer är en viktig del i själva skapandet 

av trygghet. Dock måste revisorn alltid ställa sig kritisk till vem som genomfört eller validerat den 

aktuella värderingen. Detta tydliggörs vid frågan om det går att lita på ett värderingsintyg. 

 

“Nej, det gör det inte. Det kan jag inte även om jag hade anlitat firman själv , utan jag 

måste göra en bedömning om den här värderingsfirmans oberoende, om de är 

professionella, om det finns  indikationer på att de gör för höga eller för låga 

värderingar, och hur skulle de i så fall påverka företaget? [...] Så vi får hela tiden 

kontrollera att specialisten är oberoende från företaget, då handlar det om att bedöma 

specialisternas professionalism.” (Senior) 

5.2.2 Modeller  
Generellt  råder delade meningar om värderingsmodellers effektivitet som verktyg att ta fram ett verkligt 

värde, beroende på situation och omständigheter i övrigt. En revisor beskriver hur värderingsmodeller 

inom fastighetsbranschen används för att minska de osäkerheter som följer av verkligt värde-värdering.  

 

 “Verkligt värde är ju en svår, väldigt svår konst. Men de finns modeller som exempelvis 

historisk transaktionsdata som kan vara väldigt effektivt i till exempel Stockholm, det 

finns kassaflödesmodulerade modeller där man ser  vad hyrorna  är och vad hyrorna 

borde vara och så modulerar man utifrån det. Den typen av modeller är väldigt bra.”  

(Senior) 
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En senior menar på att det inte alltid går att beräkna fram ett bra värde med hjälp av modeller, utan att 

en revisor måste utgå från ett vidare perspektiv: 

 

“IFRS baserade finansiella instrument tillgångar kan man också konstatera att det inte 

alltid är möjligt att beräkna sig fram till ett bra och vettigt värde utan man får ju långt 

och mycket gå på den de siffror som finns  tillsammans med analyser och så, dels det 

bolaget själv gör och dels försöka göra en bedömning av vad den eventuella marknaden 

kan tycka. Så det är väldigt mycket svårare än att bara luta sig mot modeller. Och det är 

den hårda verkligheten.” (Senior) 

 

En partner menar att det vanligtvis inte förkommer osäkerheter med värderingsmodeller. 

“I min värld så är det i det flesta fall tämligen okomplicerat. Det är tydliga modeller och  enkel 

input.” (Partner) 

 

En senior beskriver ett kunskapsövertag över klienten vilket förenklar användandet av dessa. 

 

“[...] vi kan ju våra modeller rimligt väl.. Och ofta är det mycket bättre än våra kunder. Så 

om det är en modellbaserad verkligt värde-beräkning, då kommer vi att sätta en modell i 

händerna på våra kunder och be dem att de gör en diskonterad kassaflödes[analys] till 

exempel; och sedan så går vi tillbaka in den och tittar.” (Senior) 

 

Det framhålls att det inte är endast är utfallet som är viktigt i användandet av modeller.  

 

“Vi tittar inte bara på slutresultatet av deras modell och säger ‘ah, ok’ utan vi vill ju se: 

Vad är deras antaganden som gör att de kommer fram till sin värdering på 55 miljoner? 

Och så försöker vi skjuta i den för att se att varje antagande håller, och om modellen 

fortfarande spottar ur sig 55 miljoner, amen då är vi väl fine med det.” (Senior) 

 

5.2.3 Diskussion med klienten 
Vid tillfällen då en värdering anses vara för högt värderad beskriver en senior revisor hur revisionsteamet 

resonerar med företagsledningen angående rimligheten i värderingen. 

  

“[….]då får man väl titta på vad är det som pekar på att den ena är mer rätt än den 

andra och det blir ju då också en diskussion med kunden alltid i de fallen skulle jag vilja 

säga. Och så får man gå tillbaka och ‘grotta’ tills att man kommer fram till någonting 

som alla kan acceptera.” (Senior) 

 

Att alla parter som är inblandade i revisionen av en värdering till verkligt värde accepterar tillgångens 

givna värde framhålls som en viktig del i revisionsprocessen. Det är viktigt att både revisionsteamet, med 

påskrivande revisor, och revisionsklienten är nöjd med värderingen. 
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 “Och nästan alltid hamnar det i händerna på företagsledningen för att det finns egentligen ingen som på 

något annat sätt kan säga att det blir några andra intäkter, eller några andra kostnader” (Senior). En 

partner beskriver att det är mycket ovanligt att klienten inte går att resonera med i värderingsfrågor 

rörande verkligt värde värdering. Uppstår en situation där klienten och revisorn är oense om en 

värdering beskriver partnern hur frågan kan lyftas till högre instans, det vill säga styrelsen. Om det 

fortfarande inte nå en överenskommelse är det sista vapnet revisorn kan ta till att skriva en oren 

revisionsberättelse.  En partner beskriver dock att detta är mycket ovanligt och att; 

 

 “Den revisor som på ett tydligt och skickligt sätt lägger fram argument till klienten med 

avseende på en förändring av en värdering brukar vanligtvis inte ha några problem att 

övertyga om dess riktighet.” (Partner)  

 

Vidare beskrivs hur en revisor sällan står ensam mot företagsledningen. Då revisionsteamet finns alltid 

som uppbackning är risken att bli “nedtryckt” av företagsledningen liten. Det som komplicerar en 

diskussion om vilket värde en post ska tas upp till om det värderats till verkligt värde är att det egentligen 

inte finns något objektivt korrekt värde. “Det kan hända att man har olika syn på saker och det är ju inte 

alltid så att det är svart eller vitt -  så det kan vara bedömningar i det hela - det kan vara antaganden 

som leder till olika resultat.” (Partner) Samma partner menar dock att de visserligen kan acceptera vissa 

bedömningar, men att de då kräver tydliga beskrivningar av vilka väsentliga bedömningar 

företagsledningen gjort och vilka effekter det har fått. 

 

5.2.4 Avstämningskultur - Diskussion inom revisionsteamet och revisionsbyrån 
Respondenterna beskriver hur osäkerheter angående värderingar även diskuteras inom revisionsteamen 

och inom revisionsbyrån. Några av de juniora revisorerna betonar hur det är den påskrivande revisorn 

som, genom att vara inblandad i diskussionerna, bidrar till vad de benämner bekvämlighet (comfort). 

Liksom omvänt då den påskrivande revisorn, genom revisionsteamets “avcheckningar” på utförda 

granskningsmoment i en värderingsfråga, minskar känslan av osäkerhet.   

 

En senior revisor beskriver hur han, om en situation uppstår som anses osäker, förväntas ta kontakt med 

en äldre, mer erfaren kollega för att diskutera situationen. "X på det här stället har sagt det här, jag 

känner såhär. Vi har den här inputen. Hur ska jag göra?” (Senior). Vidare beskriver den seniora revisorn 

hur dessa osäkerheter även diskuteras utanför revisionsteamet. Den seniora revisorn beskriver detta 

som att lyfta in konsultation internt. Den konsultationen som den seniora revisorn syftar till, innebär inte 

att värderingsexperter konsulteras utan snarare en konsultation från andra revisorer inom 

revisionsbyrån som har tidigare erfarenheter av liknande verifieringsproblem av osäkra värderingar.  
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5.2.5 Ökade resurser för granskning 
En del av respondenterna menar, men som torde vara samtliga revisorers uppfattning, att man måste 

kunna uttala sig om att värderingarna stämmer till den grad av säkerhet man åtagit sig. 

 

“Ett bolag som egentligen  har en ganska enkel verksamhet men som råkar ha ett par 

sådana här väldigt komplicerade tillgångar, kan de tycka få en orättmätig tung revision 

just för att man på något oberoende sätt måste testa de här värdena. Och det är ju 

såklart att beklaga, men en revisor måste ju ändå förhålla sig oberoende från bolaget 

oavsett vad det innehåller, och därför så måste man testa ned till den väsentlighetsnivå 

som man har sagt” (Senior) 

 

Själva “uppnåelsen” av säkerheten kan således komma att bli en resursfråga. Om posten anses vara 

väsentlig, tas i regel de nödvändiga resurserna för att uppnå ett säkert tillstånd tas till anspråk. 

 

“Om det är en känslig värdering som är väldigt väldigt viktigt för företaget, ja , då är det 

i huvudsak så att man plockar in fler personer som är vana” (Senior) 

 

En partner menar också på att revisionen ökar naturligt då verkligt värde-värderingar i de högre nivåerna 

förekommer. Detta då upplysningskraven ökar desto högre upp man kommer i verkligt värde-hierarkin. 

Dessa upplysningar blir då också föremål för revision. Dock förekommer det en 

“proportionalitetsprincip”, där företagets storlek vägs in mot de nödvändiga granskningsinsatserna. 

 

“Man får liksom försöka leta , det kanske är så att det finns kassaflöde baserade 

beräkningar på posten, men det låter sig inte göras om man inte sliter ganska hårt och 

kanske är det så att min lilla revisionsklient kanske inte alls är intresserad att betala en 

värdering av ett bolag som är av en helt annan kaliber [...] Det är alltså inte realistsikt 

att; för att gå in och bestyrka detta bolagets bokslut, så måste vi göra en gigantiskt 

värderingsbedömning, så man får titta på vad man kan göra till en rimlig insats men 

samtidigt en maximal säkerhet i det man gör.” (Senior) 

 

En associate menar att partners har så pass omfattande erfarenhet att de snabbt kan avgöra hur 

omfattande granskningen ska bli för särskilda poster. “Partners till exempel kan ju gå in i en post och se - 

alltså, de har blivit så extremt  duktiga på själva beloppen . Så de kan ju gå in och se: ‘Amen två miljarder, 

det är rimligt. Vi behöver inte ens kolla på det' ." (Associate) 
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5.3 Revisorns övertygelse om en värderings rimlighet  
För att bli trygg i verifieringen av ett värde värderat till verkligt värde menar de flesta respondenterna att 

det är flera olika moment som tillsammans som resulterar i att en revisor känner sig trygg med 

värderingarna. En revisor beskriver det som en hävstångseffekt där antalet utförda granskningsmoment 

tillsammans övertygar om värderingens riktighet. Vidare beskrivs hur en övertygelse om värderingarnas 

riktighet uppstår när de olika momenten diskuteras och alla inom revisionsteamet är överens. En stor del 

av att uppnå en känsla av trygghet angående en värdering är enligt en senior revisor användandet av 

vedertagna modeller men det understryks även att dessa modeller inte eliminerar alla osäkerheter i 

värderingen.  

 

“[...] en samlad bedömning är ett ledord i ett sådant här sammanhang. Det är väldigt 

svårt att entydigt bara luta sig mot en diskontering till nuvärde av framtida kassaflöden 

eller något sådant. Det är för vagt; verkligheten ser inte ut så. Det är sällan man säga att 

den där värderingen som vi gjorde är beräknad. Det är väldigt matematisk 

förhållningssätt och verkligheten är inte riktigt så matematisk. Den är mycket mer 

gäckande.” (Senior) 

 

För att komma till den slutgiltiga övertygelsen om att en värdering är rimlig måste revisorn använda sig 

av vad som i revisionsstandarder kallas professionellt omdöme för att bedöma en samstämmighet i 

informationen, men också genom ingående diskussioner revisorer sinsemellan. En associate nämner 

uttryckligen att det “I slutändan är den påskrivande revisorn som tar en risk. [...] jag och revisionsteamet 

vill att den som skriver på ska känna sig trygg i det vi gjort.”(Associate). Det framgår att den påskrivande 

revisorns trygghet även överförs “nedåt”  till revisionsteamet. 

 

“En påskrivande revisor har ofta större överblick och insyn och sådana saker. Så den här 

känslan att exempelvis en värdering är okej kommer ibland uppifrån, från den 

påskrivande revisorn.” (Associate) 

 

5.4 Efterföljande förändringar som förnyar trygghetstillståndet  
Då det verkliga värdet är starkt beroende av den ekonomiska miljön kan makroekonomiska faktorer 

påverka osäkerheten i en värdering till verkligt värde. Vid förekomsten av en volatil marknad blir en 

värdering osäkrare. Ett väldigt starkt konservativt ställningstagande är framträdande där en senior 

revisor beskriver hur försiktiga värderingar premieras; “positiva överraskningar kan alltid förklaras med 

text senare” (Senior). Negativa överraskningar, det vill säga en kraftigt värdenedgång, “[...] går inte att 

läka eftersom det alltid finns någon som missar detta”. Detta konservativa ställningstagande motiveras 

även med hänsyn till de repressalier som kan bli följden av en för hög värdering. 

 

“Försiktig värdering känns ju alltid bättre än offensiv värdering [...] Det finns ingen 

revisor som blivit stämd för att tillgången varit för lågt värderad. Däremot tvärtom.” 

(Partner) 
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Finns det flera olika uppfattningar om en tillgångs värde, premieras således det lägre värdet. 

 

“Sedan är ju vi på vår byrå konservativa: om vi får in en värdering på 50 miljoner och en 

värdering på 55 miljoner så väljer vi oftast det lägre beloppet. Vi diskuterar med 

kunderna och framlägger att vi helst vill ha ned värdet till 50.” (Senior) 

 

Det hämtas även  mycket stöd från föregående års granskning, vilket påverkar revisionen för den aktuella 

perioden. 

 

"[...]det här var problemet förra året. [X] i företagsledningen är tjurig. Så får man veta 

sådant där [...] Man brukar även prata om CAKE [Cumulative Auditing Knowledge and 

Experience] vilket syftar till erfarenheter från tidigare år där man kollar om företaget har 

haft några problem historiskt sett. Har de inte haft några problem exempelvis de senaste 

10 åren, ja, då brukar man bara genom det kunna känna att det är lugnt. “ (Associate) 

5.4.1 Tidsaspekten  
Tidsaspekten vid revision av en post som värderats till verkligt värde framhålls som viktig under 

intervjuerna. Detta speciellt vid långfristiga innehav där det beskrivs hur osäkerheter uppstår i frågan om 

en tillgång ska skrivas ned vid en hastig nedgång i marknaden. Till skillnad från kortfristiga placeringar, 

där en nedskrivning är tvingande vid en hastig nedgång, är problemet med långfristiga innehav, enligt en 

senior revisor, att bedöma om denna nedgång är en varaktig sådan. Detta då det långfristiga innehavet 

endast ska skrivas ned om värdeminskningen anses som varaktig. Det beskrivs att tidpunkten för 

värdeminskningen av tillgången ibland spelar en avgörande roll i bedömningen av huruvida den aktuella 

nedgången kan anses som varaktig eller inte. Om den aktuella nedgången sker vid ett tillfälle kort innan 

ett företag ska publicera sin årsredovisning går det inte att säga om nedgången är varaktig eller inte, 

vilket innebär att någon nedskrivning av det verkliga värdet inte kan göras. Vidare beskrivs även att om 

en nedgång bedöms som varaktig behöver nedskrivningen inte nödvändigtvis synas i belopp, utan 

nedskrivningen av värdet kan istället framföras skriftligen i förvaltningsberättelsen. 
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6. Analys  
I detta avsnitt analyseras och tolkas den insamlade empirin och utifrån studiens teorival. Analysen 

följer de två föregående avsnittens struktur. 

6.1 Källor till osäkerhet 
Det står tydligt att revision av poster som är värderade till verkligt värde skapar utmaningar för revisorer, 

jämförelse med värdering till anskaffningsvärde. Den främsta källan till osäkerheter är brist på tillförlitlig 

information med anledning av att en aktiv marknad inte finns tillgänglig. Tämligen oväntat skiljer sig dock 

detta mycket beroende på postens karaktär och omfattning.  Empirin indikerar att partners upplever en 

generellt sett mindre osäkerhet med revision av verkliga värden. Detta är anmärkningsvärt då samtliga 

partners är påskrivande revisorer, och därmed de som står ytterst ansvariga för revisionen och dess 

följder. Detta bör dock kunna grunda sig i en erfarenhets- och kunskapsfråga. Exempelvis kan det vara så 

att revisionsteamet genomför de erfordrade granskningarna, eventuellt med en bedömning att de är 

osäkra på själva värderingen. Partners kan dock, med grund i sin kunskap och kompetens, “känna efter” 

om värderingarna är rimliga. Därmed är siffrorna “orena” eller “osäkra” när de lämnas vidare till 

påskrivande revisor, trots att de genomgått ett antal revisionsprocesser. Dessa “orena” siffror förvandlas 

dock till “rena” om påskrivande revisor ändock bedömer att de är rimliga. Det kan sägas att värderingar 

kan vara osäkra ur ett teoretiskt perspektiv, men med hjälp av en helhetsbedömning och en bra 

“magkänsla” förvandlas uppskattningarna till säkra sådana. Att partners inte ser problematiken med 

revidering av verkligt värde-värdering som särskilt omfattande kan också förklaras, förutom med 

erfarenhet och större kunskap, med att partners ofta reviderar större bolag vilket också innebär att det 

finns utrymme för att använda fler resurser i form av exempelvis värderingsexperter och även möjlighet 

allokera resurser eller ytterligare granskningsåtgärder för de delar där de anser att osäkerheter 

föreligger. Detta kan jämföras med Carrington & Catasús (2007) resultat, där seniors upplever att olika 

partners lägger fokus på olika saker. Till skillnad från övriga revisionsteamet har ansvarig revisor därmed 

en större möjlighet att minska osäkerheten på de delar som denne upplever som källor till otrygghet. 

Som framgår av empiriunderlaget är den slutgiltiga tillståndet av trygghet beroende av en samlad 

bedömning. En partner som är påskrivande revisor har vanligtvis en mer omfattande och tydligare bild av 

helheten, snarare än delar av revisionen som övriga medlemmar i revisionsteamet, vilket möjliggör 

uppnåelsen av trygghetstillståndet. 

 

Partners som agerar påskrivande revisor har ett stort ansvar både gentemot klienterna men även mot 

revisionsbyrån i den meningen att upprätthålla bilden av revision som något säkert och tillförlitligt, och 

genom detta kan det finnas en motvillighet att tillkännage problematiken och osäkerheter.  Med andra 

ord är det mindre troligt att en revisor skulle erkänna förekomsten en osäkerhet och därmed indirekt 

förmedla självkritik, då denne står ansvarig och förväntas känna sig säker innan påskrift av 

revisionsberättelsen.  
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6.1.1 Företagsledningen 
I teorin bör företagsledningen kunna utgöra en källa till otrygghet vid en situation då respektive part har 

en avvikande mening rörande en värdering. I förekommande fall  diskuterar revisorn detta med kolleger 

och “hämtar” därmed trygghet från andra kolleger. Detta är återigen i linje med Pentland (1993) teori 

om tryggheten som en produkt som kan överföras inom revisionsbyrån. Det är dock ovanligt att en 

företagsledning bestämt yrkar på en värdering som revisorn inte godtar. Om uppgörelse inte nås, har 

revisorn möjligheten att skriva en oren revisionsberättelse. Företagsledningen kan således tidvis utgöra 

en källa till otrygghet, men revisorn vet att det alltid finns en utväg för att minska osäkerheten som 

uppstått som följd av avvikande meningar rörande värderingen. Det kan dock uppstå situationer då 

revisorn kan vara tvungen att förlita sig på de uppskattningar som företagsledningen gjort, om någon 

alternativ källa till informationen finns tillgänglig. Exempelvis kan detta handla om komplexa finansiella 

instrument eller värdering av onoterade aktieinnehav, beroende av antaganden om tillväxt. 

6.2 Förädlingsprocessen och känslan av befrielse genom trygghet  

6.2.1 Specialister 
I den insamlade empirin framgår hur revisorerna ser specialister som en viktig stödfunktion i processen 

att förädla osäkra värderingar till säkra sådana. I detta hänseende indikeras att revisorerna har större 

tillit till interna värderingsexperter jämfört med externa värderingsexperter. Detta trots att i vissa fall är 

dessa interna värderingsexperter stationerade i kontor utanför Sverige. Detta kan tolkas i linje med 

Pentlands (1993) argument för hur trygghet kan passas vidare likt en produkt inom revisionsbyrån. Trots 

att kontoret, vilken tillhandahåller värderingsintyget, inte är lokaliserat i Sverige, känner revisorn en ökad 

trygghet i och med att informationen kommer från någon inom revisionsbyrån. Vidare kan detta även 

tolkas i linje med Pentlands (1993) argument om hur revisionsritualen kräver att det är “rätt personal” 

som utför de olika stegen i förädlingsprocessen.  

 

Genom att det är någon inom revisionsbyrån som utför verifieringen av värderingen vet också den 

påskrivande revisorn att denna person har den kompetens och oberoende som krävs för att göra en 

trovärdig bedömning. Vid användande av externa värderingsexperter ställer sig revisorn kritisk mot 

värderingsintyget. För att acceptera värderingen från extern part undersöker revisorn huruvida den 

externa värderingsfirma ter sig i fråga om oberoende och tillvägagångssätt. Även detta signalerar hur 

revisorn inte blir trygg i ett värderingsintyg som producerats från någon utanför revisionsbyrån förrän 

någon form av kontroll den som genomför själva värderingen. 

6.2.4 Modeller 
Carpentier et al. (2008) påvisade att beroende på vilka modeller och vilka värderingsexperter som utför 

verifieringen kan värderingsresultaten få stor spridning.3  En viss skillnad uppstår dock i en 

revisionskontext.  Revisorerna förlitar sig inte endast på själva utfallet av specialisternas värderingar. 

Istället testas de särskilda antagandena i modellen, som exempelvis diskonteringsräntor och tillväxt, och 

jämförs mot branschen inom vilken företaget är verksamt.  

                                                           
3 Se problemdiskussion, s. 6 
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Således bryts revisionen av modellerna ned i delar och antaganden, utan nödvändigtvis ett fokus på 

själva värderingsutfallet av den tillämpade modellen. Viktigt att notera är också att revisorerna inte 

eftersträvar ett exakt värde, utan snarare ett rimligt sådant. Det finns även i de flesta fall 

standardiserade modeller inom vilka antaganden kan jämföras mot andra företag inom samma bransch. 

Det är alltså inte givet att modeller godtyckligt kan väljas. Det nämns exempelvis fall där klienter kan bli 

tilldelade en modell av revisionsbyrån, med vilken de får använda för att beräkna det verkliga värdet. 

Revisorerna har dessutom en god kunskap om modellerna, som ibland kan överskrida klientens, och 

därmed bör känna en trygghet i dem.  

 6.2.3 Avstämningskultur - diskussioner inom och utanför revisionsteamet 
Avstämningskulturen är något som genomgående under intervjuerna framkommer som ett viktigt 

moment. Den rent formella avstämningskultur synliggörs framförallt av de juniora revisorerna vilka 

beskriver hur varje moment bokas av som genomförd, det vill säga att ett delmomentet i granskningen 

är färdigt för den påskrivande revisorn att se över. Detta signalerar till den påskrivande revisorn att 

vederbörande som utfört granskningsmomentet genomfört förädling av posten. Trygghetsöverföringen 

sker även motsatsvis, det vill säga att revisorn kan fungera som en källa till trygghet som överför denna 

till övriga revisionsteamet i situationer de inte känner sig trygga med delar av revisionen. 

 

Utifrån intervjuerna indikeras också en mer informell avstämningskultur vilken inte finns dokumenterad i 

revisionen. Detta framgår där en senior revisor beskriver hur rådfrågning och diskussioner med andra 

revisorer inom byrån sker vid revision av osäkra värderingsfall. De revisorer som rådfrågas och involveras 

i en diskussion behöver inte nödvändigtvis vara direkt inblandade i den aktuella revisionen, det vill säga 

vara en medlem i revisionsteamet, utan de kan vara revisorer som tidigare varit med om liknande 

värderingsfrågor.  Detta indikerar, i linje med Pentland (1993), att “trygghetsöverföringen” inte endast 

sker vertikalt, det vill säga mellan medlemmar i revisionsteamet och påskrivande revisor utan denna 

trygghetshandel sker även i “sidled” och “diagonalt” utanför revisionsteamet inom revisionsbyrån.    

6.2.4 Större osäkerheter angrips med mer resurser för att bli trygg 
En möjlig åtgärd för att möta osäkerheter är att ta in mer resurser/kunskap för att kunna skapa ett  

starkare stöd för den aktuella värderingen rimlighet. Som påvisats ovan görs detta dels internt (jmf. 

avstämningskultur) eller externt (t.ex. med hjälp av specialister). Således kan en minskning av 

osäkerheter komma att bli en resursfråga. Dock argumenterar Carrington & Catasús (2007) att oavsett 

hur mycket revisionsresurser som utnyttjas, kan revisorn aldrig tillfullo frigöra sig helt från osäkerheter. 

Empirin indikerar att resurstillgångarna är en viktig del i minskandet av osäkerheter. Dock indikeras att 

revisionsklientens storlek i vissa fall påverka vilken omfattning av resurser som kan användas. I vissa fall 

kan kostnaderna för en ökad revisionsinsats anses som oproportionerlig i förhållande till företagets 

storlek och dess nytta, varför en prioritering av granskningsåtgärder genomförs. 

6.3 Trygghetstillståndet 
I linje med Carrington & Catasús (2007) definition av “comfort as a state” är en förutsättning för att 

uppnå trygghet att de nödvändiga revisionsinsatser genomförts. Vad som avgör när detta tillstånd nåtts, 

i meningen att revisorer kan känna sig trygga i en verkligt värde-värdering, är helhetsbilden och en 

samstämmighet i revisionen i stort.  
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Revisorerna lutar sig såldes inte tillbaka på att en verkligt värde-värdering har skett i enlighet med 

modellen, att modellens antaganden är rimliga och denna genererat ett rimligt värderingsutfall. Detta 

innebär också att en upptäckt i en helt annan post således kan påverka revisorns trygghetskänsla i det 

värde som finns för en post värderad till verkligt värde. Trygghetstillståndet påverkas även av den 

upplevda kulturen hos klienten, mentaliteten hos företagsledningen samt kvalitet på klientens interna 

dess kontroller. Information hämtas även från dokument från tidigare års revisioner när dessa finns 

tillgängliga. Generellt är det den påskrivande revisorn som tar det avgörande beslutet när tillståndet har 

uppnåtts.  

 6.4 Förnyelse av trygghetstillståndet   
Sverige har som nämnts en relativt konservativ syn, vilket exempelvis framgår av försiktighetsprincipen, 

vilken kan grunda sig i att Sveriges redovisningssystem är nära kopplad till beskattning, då samma 

underlag används som grund för beskattning till skillnad från andra länder där detta underlag tas fram 

särskilt från den officiella årsredovisningen. Genom en tämligen konservativ ställning till värderingarna 

kan revisorerna försäkra sig mot hastiga (värdeminskande) förändringar som sker i omvärlden, då dessa 

slår mildare mot redan låga värderingar i jämförelse med högre värderingar. Således kan det uppnådda 

trygghetstillståndet delvis skyddas mot påverkande faktorer som härrör från makroekonomiska 

förändringar, exempelvis snabbt ändrade marknadsvillkor. Utifrån Carrington & Catasús (2007) resultat 

kan det argumenteras för att revisorerna genom en konservativ hållning i värderingsfrågor väljer den 

värdering som skapar minst otrygghet och genom detta bibehålls trygghetstillståndet. Detta innebär i 

förlängningen också att revisorns trygghetstillstånd också blir mer stabilt, det vill säga att revisorns 

trygghetstillstånd i hänseende till en värdering inte förändras eller förnyas i lika stor utsträckning över 

tiden jämfört med om en värdering som verifierats varit väldigt högt värderad. I empirin framgår även 

tidsaspekten som en påverkande faktor, då en värdenedgång måste vara bestående för att behöva 

skrivas ned (bortsett från om exempelvis en tillgång är en omsättningstillgång). Denna tidsaspekt kan 

minska eller förändra revisorns trygghetstillstånd genom att antingen minska eller öka osäkerheterna 

med en värdering värderad enligt verkligt värde. Tidpunkten för eventuella värdeförändringar kan i vissa 

fall underlätta för revisorn i målet att bli trygg med den specifika posten som värderingen avser. Detta 

genom att revisorn måste utgå ifrån den information som finns tillgänglig vid tillfället för revisionen. Om 

en betydande nedgång i värdet skulle ske strax innan ett företags årsredovisning ska publiceras kan 

revisorn då luta sig tillbaka på argumentet att det inte går att göra en bedömning om denna nedgång är 

varaktig utifrån den information som för tillfället finns tillgänglig.  
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7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser utifrån den analyserade empirin. Vidare diskuteras 

begränsningar med studiens resultat och slutsatser. Avslutningsvis presenteras förslag för vidare 

forskning.   

I denna studie har nio verksamma revisorer intervjuats för att fånga hur revisorerna upplever 

problematiken med revision av verkligt värde-värdering, hur de hanterar den och vad som avgör när 

dessa värderingar anses rimliga. Studien visar att problematiken med revision av verkligt värde-

värderingar grundar sig i osäkerheter som uppkommer av en informationsbrist, vilken främst är påtaglig 

då en aktiv marknad inte finns tillgänglig att basera en posts värde på. Detta har tolkats utifrån 

trygghetsteori i en revisionskontext, där osäkerheter antas skapa en känsla av otrygghet hos revisorerna. 

Det som kan argumenteras för i denna studie är att de partners som intervjuats inte upplever dessa 

otryggheter som kan följa av verkligt värde-värdering i lika hög grad som de seniora och juniora 

revisorerna upplever det. Vi menar att detta kan bero på att det professionella omdömet möjligtvis ökar 

genom ökad erfarenhet och kunskap. 

 

Carrington & Catasús (2007) argumenterar för att trygghetstillståndet innebär att en viss närvaro av 

otrygghet (discomfort) är accepterad i revisionen. Dock försöker revisorn identifiera och minska dessa 

genom olika revisionsåtgärder (ibid.). De mest framstående revisionsåtgärderna för att handsaks med 

dessa otryggheter denna studie har identifierat är: 

 

● användandet utav interna- och externa värderingsexperter  

● användandet av modeller 

● och diskussioner både inom revisionsteamet och revisionsbyrån   

 

Vi menar att dessa revisionsåtgärder är en del i vad Pentland (1993) beskriver som förädlingsprocessen 

där dessa åtgärder förvandlar det otrygga till något som revisorn anser är tryggt. För att denna 

förädlingsprocess ska resultera i att revisorn känner sig trygg i verifieringen av en osäker värdering är det 

således viktigt vem som utför dessa åtgärder. Revisionsåtgärderna måste utföras av en professionell 

yrkesutövare för att revisorn ska uppnå trygghetstillståndet . I förädlingsprocessen är diskussioner inom 

revisionsteamet och inom revisionsbyrån också viktiga då dessa interaktioner bidrar till revisorernas 

trygghetskänsla angående en värderings rimlighet. I dessa interaktioner uppstår en trygghetshandel där 

de inblandade parterna blir trygg genom att ge och få bekräftelse om exempelvis en finansiell posts 

rimlighet.      

 

I linje med Carrington & Catasús (2007) resultat utgår revisorerna från en helhetsbild där samtliga 

revisionsåtgärder tillsammans bygger upp revisorns trygghetskänsla för värderingen. Trygghetstillståndet 

uppnås då genom en sammanvägning av all den information som samlats in genom användandet av 

interna och externa specialister, kollegor, diskussioner med både revisionsklienten och inom 

revisionsteamet.   
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Trots att värderingsmodellerna är en viktig del i revisionsprocessen, förlitar sig revisorerna således inte 

endast på modellens antaganden och utfall, utan gör en sammanvägning information i sin helhet för att 

bedöma om en posts värde är rimligt och revisionen av densamma är fulländad. Det uppnådda 

trygghetstillståndet  kan påverkas av makroekonomiska förändringar, exempelvis genom en förändrad 

marknad eller ett hastigt prisfall.  Det framgår att revisorerna premierar att ett lägre värde tas upp i 

redovisningen framför ett högt sådant.  Detta kan indirekt anses fungera som en gardering mot dessa 

förändringar. 

 

Studien indikerar att problematiken med revision av verkligt-värde värderingar upplevs som mindre av 

de mer erfarna revisorer. Detta kan förklaras med att en ökad kunskap i kombination med den 

överblicksbild som en ansvarig eller påskrivande revisor innehar i större grad i jämförelse med övriga 

inom revisionsteamet. Detta kan medföra att värderingar som i teorin är att anse som otrygga, i subjektiv 

mening uppfattas som trygga. Då verkligt värde-värderingar relativt nyligen börjat tillämpats i betydande 

omfattning, kan en generell ökad kunskap om denna värderingsmetod och revisionen av denna minska 

de osäkerheter som kan uppstå. I och med att revisionskunskapen om av dessa poster ökar med tiden, i 

kombination med förbättringar av redovisning och revisionsstandarder, kan problematiken komma att 

bli mindre påtaglig i framtiden. Det är även osannolikt den ekonomiska miljö idag skulle kunna 

möjliggöra att de poster som värderingar enligt verkligt värde skulle kunna komma att värderas till 

anskaffningsvärde. 

 

Det bör tas hänsyn till att studien utgår från en svensk redovisning- och revisionskontext, varför det är 

rimligt att anta att problematiken som nämns i problemformuleringen kan skilja sig från den 

amerikanska kontext från vilken huvuddelarna av artiklarna utgår ifrån. Trots att det finns svårigheter 

med revision av verkligt värde-värderingar har studien påvisat att problematiken inte är så omfattande 

som den framställs. 

 

Vidare forskning 
Under studiens gång gavs indikationer på att problematiken med verkligt värde-värdering i situationer 

där inga aktiva marknader finns tillgängliga inte är vanligt förekommande. Det skulle därför vara 

intressant att genom en kvantitativ studie kartlägga hur vanligt förekommande väsentliga poster 

värderade till verkligt värde är. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att studera mängden 

noterade aktieinnehav hos noterade bolag, ställt mot företagens storlek. 

 

Det skulle också vara intressant att bygga vidare på hur revisorerna upplever otryggheterna med revision 

av verkligt värde-värderingar då det finns indikationer att beroende på vilken position i organisationen 

revisorns har ändras inställningen till vad som är tryggt respektive otryggt. Detta skulle kunna utgöra en 

grund till att undersöka om revisorns professionalitet, integritet och oberoende förändras i samband 

med karriäravancemang eller ökad erfarenhet. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 

 

Inledning 

• Presentation 

• Inspelning 

• Anonymisering 

Presentation av intervjuobjektet  

• Berätta om din roll som revisor (position, titel)  

• Vad har du för erfarenhet av revision av verkligt värde-värdering?  

Revision av FVM 

• Finns det några generella problem med verkligt värde-värdering med hänseende till 

revisionsprocessen?  

• Uppfattar du värdering till verkligt värde som en säker eller osäker värderingsmetod? 

• Hur verifierar du verkligt värde? (modeller, specialister)  

• Har ni stött på något värde som har varit tveksamt? Hur hanterade ni det? 

• I vissa fall kan företagsledningen eller någon annan inom företaget anses vara mest lämpad att 

värdera en post, hur påverkar detta revisionsprocessen?  

• Hur mycket väger specialisternas värdering ställt mot företagets? 

• Hur skulle du hantera följande hypotetiska situation: Företagsledningen har gjort en 

uppskattning samtidigt som en specialist gjort en annorlunda uppskattning?  

 

Om svar: Får företagsledningen att ändra i enlighet med specialistens uppskattning. Hur går du 

till väga om företagsledningen ska ändra en uppskattning av verkligt värde? 

             

Om svar: Lämnar ett modifierat uttalande. Med vilket stöd kan du hävda att uppskattningen inte 

är korrekt? (eftersom det kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för bolaget) 

 

• Vad är det som i slutändan gör att du känner dig bekväm med en verkligt värde-värdering? (dvs. 

till den grad att du kan skriva på revisionsberättelsen) 

 

Väsentlighetsnivå 

• Hur påverkar eventuella osäkerheter (poster som är svåra att verifiera) väsentlighetsnivån?  

• Hur hanteras situationer då osäkerheten är så pass stor att värderingen rimligen kan tänkas 

överskrida väsentlighetsnivån? 

Avslutningsvis  

• Finns det något ytterligare som du vill tillägga?  
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Bilaga 2 - Revision enligt ISA 
 

Det övergripande målet med en revision av finansiella rapporter är att uppnå “rimlig säkerhet” att de 

finansiella rapporterna, i sin helhet, inte innehåller väsentliga felaktigheter. Detta oavsett om 

felaktigheterna grundar sig i oegentligheter
4
 eller i fel. Revisorn uppnår detta genom att inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att reducera revisionsrisken till en godtagbar låg nivå. 

Med revisionsbevisen som grund ska revisorn kunna uttala sig om huruvida de finansiella rapporterna i 

alla väsentliga hänseenden har upprättats enligt tillämpligt ramverk för finansiell rapportering eller ej(ISA 

200, p. 11, 17). 

 

En felaktighet definieras som skillnaden mellan de belopp eller den klassificering, presentation eller 

upplysning som anges för en post i de finansiella rapporterna och de belopp eller den klassificering, 

presentation eller upplysning som krävs för att redovisningen av posten ska följa det tillämpliga 

ramverket för finansiell rapportering (ISA 450, p. 4).  

 

Vad som generellt bör anses utgöra en väsentlig felaktighet är då felaktigheter (och utelämnanden) - 

enskilda eller tillsammans - rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 

med grund i de finansiella rapporterna. De möjliga effekterna av en felaktighet bygger på en syn av 

användarna som ett kollektiv, och något beaktande till enskilda användares behov eller intressen ska inte 

tas (ISA 320, p. 2). 

 

Huruvida felaktigheter kan bedömas vara väsentliga och påverka användarens beslut är upp till revisorn 

själv att bedöma med hänvisning till dennes professionella omdöme (ISA 320, p. 4). När revisorn 

upprättar den övergripande revisionsstrategin ska han eller hon fastställa en väsentlighetsnivå för de 

finansiella rapporterna i sin helhet (ISA 320 - Väsentlighet vid planering och utförande av en revision, pt. 

10, s. 252). Ett referensvärde ska även särskilt användas för ett eller flera transaktionsslag, konton eller 

upplysningar som med hänsyn till omständigheterna, kan rimligen kan förväntas påverka användarnas 

ekomiska beslut. 

 

 En vanlig utgångspunkt vid fastställande av väsentlighetsgrad för de finansiella rapporterna är att 

tillämpa en procentandel av ett valt referensvärde, exempelvis utifrån viktiga beståndsdelar i de 

finansiella rapporterna (tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader) (ISA 320, p. A 3 - A 4). 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar identifieringen av ett lämpligt referensvärde, där det åter igen 

är revisorns professionella omdöme som avgör vilka eller vilket referensvärde väsentlighetsgraden skall 

grundas på. Vad som utgör ett lämpligt referensvärde  beror bland annat på företagets karaktär, var 

företaget befinner sig i sin livscykel och i vilken bransch samt vilken ekonomisk miljö företaget verkar 

inom. Likaså påverkar företagets ägarstruktur och dess finansiering valet av referensvärde.  

                                                           
4
  Oegentlighet innebär en avsiktlig handling av en eller flera personer i företagsledningen, styrelsen, personalen eller av extern part, som 

innefattar bedrägligt förfarande i syfte att uppnå obehöriga eller olagliga fördelar (FARs Samlingsvolym – Revision, s.48). Ett fel definieras som 

en oavsiktlig felaktighet i de finansiella rapporterna, vilket innefattar utelämnande av ett belopp eller upplysning (FARs Samlingsvolym – 

Revision, s.40).     
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Slutligen, vilket är särskilt tillämpligt för denna studie, ges i ISA 320  även exempel på att referensvärdet 

relativa volatilitet utgör en påverkande faktor (ISA, 320, p. A3, in fine). Det som övergripande styr valet 

av referensvärde är revisorns uppfattning av vad de avsedda användarna anser intressant. Användare 

kan exempelvis lägga större vikt vid tillgångar och anspråk på dessa än företagets vinst, om företaget 

uteslutet finansieras med skulder istället för eget kapital (ISA 320 A 3). 

 

Vilken procentandel som sätts på väsentlighetsgraden kan variera beroende på vilken post som valts som 

referensvärde. En procentandel som tillämpas på referensvärdet vinst före skatt från den löpande 

verksamheten är normalt högre än en procentandel som tillämpas på totala intäkter. Här kan företagets 

karaktär och bransch påverka då revisorn kan anse att fem procent av vinst före skatt från den löpande 

verksamheten är lämpligt för ett vinstorienterat företag i tillverkningsbranschen  

och att endast en procent av totala intäkter eller totala utgifter är lämpligt för ett icke vinstdrivande 

företag.  

 

Sammanfattningsvis kan en lämplig väsentlighetsgrad variera beroende av omständigheterna, vilka det 

är upp till revisorn att identifiera och väga mot varandra för att bestämma hur högt värdet ska vara samt 

vilket referensvärde som ska användas. (ISA 320 p. A 7). 

 

IAS 32 -  Finansiella instrument: Klassificering 

IAS 32 innehåller främst klassificeringsfrågor och vissa definitioner av finansiella instrument. 

(klassificeringens betydelse för värdering) IAS 32 definierar ett finansiellt instrument som  “varje form av 

avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett 

egetkapitalinstrument i ett annat företag” (IAS p. 11). Vidare definieras finansiell tillgång som är en 

tillgång i form av: 

● Kontanter 

● Egetkapitalinstrument i ett annat företag 

samt en avtalsenlig rätt att: 

● erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag 

● byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med ett annat företag under villkor som kan vara 

förmånliga 

En finansiell skuld definieras som varje skuld i form av avtalsenlig förpliktelse att: 

● erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till ett annat företag, 

● byta en finansiell tillgång eller en finansiell skuld med annat företag under villkor som kan vara 

oförmånliga för företaget 

En finansiell skuld kan även utgöras av ett avtal som kommer att eller kan regleras med företagets egna 

egenkapitalinstrument och är: 

● ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller kan bli förpliktat att 

erlägga ett variabelt antal av företagets egna egetkapitalinstrument 

● ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett 

fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna 

egetkapitalinstrument.  
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Vidare kan tillgången eller skulden ingå i ett flertal underkategorier, så kallade instrumentklasser (t.ex. 

derivat och säkringsinstrument). Klassificeringen kan ha en stor betydelse för hur tillgången värderas. 

Enron hade kontrakt med andra företag där Enron förband sig att tillhandahålla vissa energitjänster i 

utbyte mot en fast årlig betalning. Dessa kontrakt sträckte sig vanligtvis över en lång tid och där 

energitjänsterna som tillhandahölls var uttryckta i önskad funktion istället för antal  kWh. Ett kontrakt 

kunde exempelvis innebära att Enron förband sig att se till att inomhustemperaturen för en fastighet 

alltid höll sig på en fastställd temperatur och i utbyte mot detta erhöll Enron en årlig betalning. Enron 

gjorde tolkningen att sådana kontrakt räknades som derivatinstrument då den initiala investeringen var 

låg, det fanns en underliggande faktor (elpriset) och betalningarna sker löpande under kontraktstiden, 

dvs. i framtiden. Anledningen till att Enron klassificerade dessa kontrakt som derivatinstrument var att, 

genom verkligt värde värdering, kunde nuvärdet av den framtida vinsten som kontraktet genererade tas 

upp som vinst direkt när kontraktet var skrivet (Marton, 2010). 

 

Standarder och organisationer 

IASB: International Accounting Standards Board.  Organisation som utfärdar och utvecklar standarderna 

IFRS och IAS. 

IFRS: International Financial Reporting Standards. Internationella redovisningsstandarder 

 vilka svenska börsnoterade företag enligt lag är skyldiga att följa. 

IAS: International Accounting Standards. Dessa standarder utfärdades 1973-2001 av Board of the 

International Accounting Standards Committee (IASC), innan organisationen bytte namn till IASB. Nya 

standarder utkommer i regel som IFRS. 

IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board.  Internationellt organ som utfärdar och 

utvecklar ISA.  

 

ISA: International Standards on Auditing. Standarder för revisions- och bestyrkandeuppdrag. 

 


