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Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
utbildningssystemet för revisorer är utformat i ett 
afrikanskt utvecklingsland och analysera hur det 
överrensstämmer med International Education Standards,
samt analysera vilken påverkan ett utvecklingslands 
ekonomiska tillväxt har på utbildningen för revisorer.

Metod: Studien är av kvalitativ art och har genomförts genom en 
fallstudie med Nigeria som fall.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgår från 
globaliseringen och behandlar, utifrån denna, teorier 
angående revisionens betydelse och ekonomisk tillväxt. 

Empiri: Fyra stycken intervjuer har genomförts, varav två med 
representanter för stora internationella revisionsbyråer och 
två med forskare på området.

Resultat: Undersökningen har visat att Nigerias revisorsutbildning i 
teorin stämmer väl överens med IES. Slutsatsen att ett 
lands ekonomiska tillväxt har en viss inverkan på 
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Abstract

Title: The development of the auditor education in 
developing countries – a comparison between the 
Nigerian education system for auditors and the
International Education Standards.
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Purpose: The purpose of this study is to examine how the 
educations system for auditors is designed in an 
African developing country and to analyze to what 
extent the system complies with the International 
Education Standards. We also analyze what impact 
the economic growth might have on the auditor
education.

Methodology: The study has a qualitative character and the 
information has been gathered through a case study 
with Nigeria as a case.

Theoretical perspective: The theoretical perspective is based on the
globalization and theories concerning the 
importance of auditing and the economic growth. 

Empirical foundation: Four interviews have been carried out, of which two 
with representatives for big international audit firms 
and two with experts on the area.

Conclusions: The study has shown that the Nigerian auditor
education complies with the IES. It also indicates
that the economic growth has an impact on the 
quality of the auditor education.
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1 Inledning

I detta kapitel ges en bakgrund till uppsatsens ämne. De problem som anses 
relevanta lyfts fram och diskuteras för att mynna ut i uppsatsens problemställning 

och syfte. Kapitlet avslutas med en disposition över den fortsatta uppsatsen.

Revisionsbranschen har under senare tid visat på en tydlig trend mot en 
internationaliserad revisionsmarknad.1 De internationella koncernerna har blivit 
allt fler och växt sig allt större vilket har medfört att det har blivit vanligare med 
gränsöverskridande revisionsuppdrag.2 Internationaliseringen har också öppnat 
ögonen på investerare för att placera kapital på utländska marknader. Även 
intresset för att investera på den afrikanska marknaden har börjat ta fart. HQ 
Banks VD, Patrik Enblad, uttrycker det så här: 

"Om man kan hjälpa kontinenten och samtidigt tjäna pengar tror jag att väldigt 
många kommer att vilja investera där i framtiden." 3

Näst efter Sydafrika är Nigeria det land som på senare tid blivit intressant för 
utländska investerare. Dock är riskerna med att investera i ett land som Nigeria 
mycket stora då korruption, konflikter och politisk instabilitet är ständiga hot.4 Då 
olika länder använder olika nationella standarder för redovisning och revision 
försvåras möjligheten att jämföra och fatta beslut om investeringar ytterligare.5 De 
stora riskerna på den afrikanska marknaden borde därför öka kraven på revisionen 
och dess betydelse borde därmed öka ytterligare. För att locka nya investerare 
krävs att investerarna ska kunna lita på de finansiella rapporter som ges ut. En av 
revisionens grunder är att ge investerarna information som de kan förlita sig på 
när de väljer vilka marknader och företag de vill investera i och det är vida känt 
att investerare är mer villiga att investera över landsgränserna om de kan förlita 
sig på den finansiella rapporteringen.6 Det gränsöverskridande arbetet i 
kombination med de ökade internationella investeringarna gör att det ställs krav 

                                                
1

Nobes & Parker (2004).
2 Hayes, Dassen, Schilder & Wallage (2005).
3 Mauritzon (2007).
4 Mauritzon (2007).
5 United Nations Conference on Trade and Development (2005).
6 Wong (2004).
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på att revisorer ska kunna arbeta internationellt, något som i stor utsträckning 
begränsas av nationell lagstiftning.7

Den internationella trenden har bidragit till höjda röster som menar att eftersom en 
av de viktigaste avsikterna med revisionen är att säkerställa kvaliteten på företags 
finansiella rapportering, och på så sätt öka investeringsviljan på marknaden, är ett 
harmoniserat regelverk för revision nödvändigt.8 Dessa röster har också fått gehör 
för sin talan då de flesta stora kapitalmarknaderna i världen i dagsläget diskuterar 
eller har redan påbörjat en satsning mot en enhetlig uppsättning globalt 
accepterade redovisnings- och revisionsstandarder.9 Ett exempel är den 
Europeiska Unionen som för tillfället håller på att implementera det nya åttonde 
bolagsdirektivet i medlemsländerna. Detta direktiv innehåller bland annat
utvidgade och skärpta minimiregler angående kvalitetskontroll och revisorns 
oberoende men slår även fast att internationella standarder för revision (ISA) ska 
gälla som en norm för revisionen i medlemsländerna.10 Dessa standarder har tagits 
fram av International Auditing Assurance Standards Board (IAASB) vilka har 
som uppgift att öka enhetligheten av revision och revisionsnära tjänster världen 
över.11

1.1 Problemdiskussion

När det talas om harmonisering av internationella standarder inom 
revisionsbranschen utgår diskussionerna ofta från industriländerna och vilka 
problem som finns vid implementering av standarder i dessa länder. 
Implementeringen av internationella standarder i utvecklingsländer12 är dock ett 
fenomen som ofta glöms bort i diskussionen. En implementering av 
internationella standarder i dessa länder innebär en stor utmaning då hindren för 
en harmonisering i många av dessa länder är betydligt fler och större än i 
industriländerna13. Detta är också ett område som i dagsläget är relativt outforskat.

                                                
7 Aggestam (2000).
8 United Nations (2007).
9 Wong (2004).
10 Diamant, Holm & Strömberg (2006).
11 Hayes, Dassen, Schilder & Wallage (2005).
12 Enligt NE har ordet utvecklingsland (u-land) sedan 1940-talet använts om en mycket heterogen 
grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika, som varit föremål för humanitära och/eller 
strategiska hjälpinsatser i syfte att påskynda utvecklingen och därigenom minska klyftan mellan 
rika och fattiga. Detta är den definition som vi utgår från i denna uppsats.
13 United Nations Conference on Trade and Development (2007).
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1.1.1 Problem vid harmonisering av internationella standarder

På ”Reports on the Observance of Standards and Codes” (ROSC) initiativ startade 
Världsbanken 2004 ett program som ska hjälpa medlemsländerna att 
implementera de internationella redovisnings- och revisionsstandarderna (IFRS 
och ISA) som ett led i att stärka tillförlitligheten i deras finansiella rapportering.
Projektet hade som målsättning att;

1. – analysera jämförbarheten mellan ländernas nationella standarder och 
internationella standarder, 
– avgöra i vilken utsträckning som tillämpade standarder överensstämmer 
med de internationella och 
– bedöma vilka för- och nackdelar det institutionella ramverket har i arbetet 
att upprätthålla en hög kvalitet på den finansiella rapporteringen samt att

2. bistå länderna i arbetet med att utveckla och implementera en 
handlingsplan för att förbättra den institutionella kapaciteten, för att på så 
sätt stärka ländernas finansiella rapporteringssystem.14

ROSC:s rapport visar på ett antal återkommande problem som försvårar 
harmoniseringen av internationella standarder i mindre utvecklade länder. Det kan 
dock vara svårt att dra alla utvecklingsländer över en kam då vissa länder har 
kommit betydligt längre i sin utveckling än vad andra länder har gjort. Problemen 
som lyfts fram i rapporten består framför allt av institutionella svagheter vad 
gäller reglering, tillämpning och uppfyllelse av standarder och regler. De flesta 
ländernas standarder grundar sig på IFRS och ISA, men då det inte finns 
tillräckligt med resurser blir det en utmaning för länderna att hålla dessa 
uppdaterade, en utmaning som långt ifrån alla länder har lyckats med. Detta 
innebär att det i många länder finns ett gap mellan de gällande internationella 
standarderna och de standarder som tillämpas av respektive utvecklingsland. 
Därmed finns det inte heller någon motsvarighet i utvecklingsländernas regelverk 
till bestämmelser som tillkommit på senare tid.15

Ett annat återkommande dilemma är att i de fall som det överhuvudtaget finns ett 
övervakningssystem är det ineffektivt, vilket leder till att även tillämpningen av 
standarderna är ineffektiv. Ett tredje problem, som ROSC pekar på i sin rapport, 
och som är avgörande för kvaliteten på revisionen, är nivån på revisorernas 
utbildning. Denna är i de flesta länder bristfällig och på många håll finns det inte 
heller tillgång till läromedel som behandlar de internationella standarderna.16

                                                
14 ROSC:s hemsida.
15 Ibid.
16 Ibid.
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1.1.2 Internationell behörighet för revisorer

Ett av de stora problemen som precis uppräknats är revisorns utbildning. Det har 
påpekats att en stark revisorsprofession är avgörande för såväl ett lands 
ekonomiska situation som den sociala och politiska utvecklingen i landet.17

Därmed måste det ses som ett allvarligt problem att utbildningen i många länder 
är bristfällig. På ett sammanträde i FN:s högkvarter i Genève 1999 diskuterades 
huruvida det borde finnas ett globalt kvalificerat utbildningssystem för revisorer. 
Målet med ett sådant system skulle vara att utbildningen, istället för att grundas på 
nationella regler, skulle harmoniseras genom ett gemensamt regelverk. Att FN 
arbetar med harmonisering av internationella revisionsregler är inte välkänt, dock 
har de gjort det ända sedan 1970-talet.18 The International Standards of 
Accounting and Reporting (ISAR) är den enda mellanstatliga organisationen som 
arbetar inom detta område för FN och deras uppgift är att hjälpa 
utvecklingsländerna att få nationella regler att stämma överens med de 
internationella standarderna.19

Debatten om en global kvalifikation av revisorer tog dock fart redan 1991 på en 
konferens för revisionsutveckling i Dakar, Afrika. Efter denna konferens kom 
ISAR fram till att yrkesgruppen behöver arbeta för att minska gapet mellan 
industri- och utvecklingsländerna.20 Grunden var att de riktlinjer som the 
International Federation of Accountants (IFAC) hade tagit fram angående 
utbildning, enligt FN, var alldeles för vaga och därmed inte hjälpte länderna att 
förbättra sin utbildning av revisorer.21 ISAR har i sitt arbete kommit fram till att 
målet att nå en ökad kvalitet på revision i utvecklingsländerna är beroende av att 
det finns kvalificerade revisorer. För en stark revisorsprofession krävs det att de 
som söker sig till ett yrke som revisor möter höga kvalifikationskrav.22 Detta är ett 
steg mot att minska gapet länderna emellan.23 Frågan är således vad skillnaden är 
mellan utvecklingsländernas utbildningssystem för revisorer och de 
internationella kraven som ställs på en revisors utbildning. Går det att identifiera 
om, och i så fall i vilket led, utbildningen brister? För att minska det nämnda 
gapet ville ISAR i första ledet att IFAC skulle vidareutveckla sina riktlinjer och 
göra dem mer konkreta, något som IFAC dock inte var intresserade av då de inte 
såg sig själv som en global regulator och inte ville lägga sig i tekniska detaljer. 
Dessutom menade de att de inte hade tillräckliga resurser för ett sådant arbete.24

                                                
17 UNCTAD (1999).
18 Aggestam (1999).
19 UNCTADs hemsida.
20 UNCTAD (1999).
21 Aggestam (2007).
22 UNCTAD (1999).
23 Aggestam (1999).
24 Aggestam (2007).
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Vid världskongressen i revision i Paris 1997 framförde den dåvarande direktören 
för Världsbanken sin åsikt om att IFAC borde ta sitt ansvar som global 
standardsättare. Detta sägs ha varit vändningen för IFAC.25 Efter detta har 
nämligen IFAC utvecklat sina riktlinjer genom att standardsättaren International 
Accounting Education Standards Board (IAESB) tagit fram International 
Education Standards (IES) som skulle implementeras av samtliga 
medlemsländer.26

Under sammanträdet i Genève 1999 visade det sig också att representanter för 
olika länder hade olika uppfattning vad gällde införandet av ett globalt 
kvalifikationssystem. Det visade sig att de länder som menade att en sådan 
harmonisering var viktig och stöttade ISAR:s arbete främst var 
utvecklingsländerna själva. EU tog en neutral roll medan USA, Frankrike och 
Storbritannien ansåg att ISAR:s verksamhet skulle läggas ner.27

1.2 Problemformulering

Utifrån ovanstående bakgrund har det framkommit att det finns många som har ett 
intresse av en harmonisering av internationella standarder och däribland även de 
standarder som behandlar revisorsutbildningen. Det kan även konstateras att det 
finns många hinder för en internationell konvergens. De problem som vi har 
funnit extra intressanta och därför kommer att belysa i denna uppsats har kommit 
att resultera i följande frågeställningar:

 Vilken betydelse har revisionen för kapitalmarknaden i utvecklingsländer?  

 Hur ser utbildningssystemet28 för revisorer ut i utvecklingsländer och 
överensstämmer det med IFAC:s internationella standarder för utbildning, 
IES? 

 Vilka problem går att identifiera i utvecklingsländernas utbildningssystem 
för revisorer?

                                                
25 Aggestam (2007).
26 IFAC:s hemsida.
27 Aggestam (1999).
28 I begreppet utbildningssystem innefattas i den här uppsatsen både den teoretiska och praktiska 
utbildningen som leder fram till en revisorskvalifikation. 
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur utbildningssystemet för revisorer är 
utformat i ett afrikanskt utvecklingsland och analysera hur det överrensstämmer 
med International Education Standards samt analysera vilken påverkan ett 
utvecklingslands ekonomiska tillväxt har på utbildningen för revisorer.

1.4 Avgränsningar

För att undersöka utbildningssystemet i utvecklingsländer, som är ett väldigt brett 
område, har vi valt att använda Nigeria som utgångspunkt för vår undersökning. 
Detta val utvecklas närmare i kommande metodavsnitt under avsnittet 3.2.1.1.

1.5 Disposition av den fortsatta uppsatsen

Kapitel 2 Landsfakta - Nigeria  
Kapitlet ger en kortfattad framställning av landet Nigeria och belyser 
de faktorer som är viktiga för att förstå den fortsatta uppsatsen.

Kapitel 3   Metod
Kapitlet har för avsikt att klargöra det tillvägagångssätt som legat till 
grund för uppsatsen och motivera de val som gjorts under 
undersökningens gång. 

Kapitel 4  Teori
Detta kapitel anger uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet 
inleds med ett avsnitt om globaliseringen och revisionens 
utveckling. Därefter förklaras revisionens innebörd och dess 
betydelse för kapitalmarknaden. Sedan följer teorier angående 
ekonomisk tillväxt där det förklaras vad som driver den ekonomiska 
utvecklingen i utvecklingsländer. Vikten av humankapital belyses 
och kapitlet avslutas med ett avsnitt angående globaliseringens
bidragande till fenomenet kunskapsflykt. 
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Kapitel 5 International Education Standards
Kapitlet inleds med en beskrivning av the International Federation 
of Accountants (IFAC) och dess arbete och underorganisationer. 
Därefter redogörs för de standarder som är väsentliga för uppsatsens 
syfte. De punkter som uppfattats som viktigast sammanställs i en 
tabell i slutet av kapitlet.

Kapitel 6 Empiri  
Empirin är uppdelad i två delar där den första redogör för den data 
som framkommit under intervjuerna med representanter för två stora 
internationella revisionsbyråer och den andra delen behandlar 
information som erhållits vid intervjuer med experter på området.

Kapitel 7 Analys
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den 
teoretiska referensramen. Avsnittet inleds med en jämförelse mellan 
Nigerias utbildningssystem för revisorer och utbildningssystemet 
enligt International Education Standards. Därpå följer en diskussion 
kring de problem som framkommit för en harmonisering av 
revisionsstandarderna samt en diskussion kring hur 
framtidsutsikterna på området ser ut.

Kapitel 8 Avslutning 
Här redogörs för de slutsatser som nåtts och förslag till fortsatt 
forskning ges.
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2. Landsfakta - Nigeria

För att få en förståelse för det gjorda valet av land och den empiri som insamlats
under undersökningens gång ger det här kapitlet en kortare bakgrund där 
Nigerias karaktäristika lyfts fram. Avslutningsvis presenteras the Institute of 
Chartered Accountants of Nigeria (ICAN) som är den enda organisationen i 

Nigeria som har behörighet att kvalificera revisorer.

Nigeria ligger i Västafrika och är det mest folkrika afrikanska landet med ungefär 
134,5 miljoner invånare. Fram till 1960 var Nigeria en brittisk koloni och därmed 
har Storbritannien haft ett stort inflytande på landets struktur. Huvudstaden heter 
sedan 1991 Abuja.29 Nigeria har sedan 1999 ett demokratiskt styre och under 
2007 genomfördes det första frivilliga skiftet av regeringsmakt, från en 
civilregering till en annan.30

2.1 Stora naturresurser

Till skillnad från många andra afrikanska länder är Nigeria ett rikt land då det har 
stor tillgång på olja. Av landets export består 95 % av olja och 80 % av 
statsintäkterna kommer från olja. Dock har den stora delen av befolkningen inte 
fått del av dessa rikedomar utan stora delar av inkomsten har försvunnit på grund 
av korruption.31 Ett tecken på att rikedomarna från oljan inte har kommit den stora 
delen av befolkningen tillhanda är den utbredda fattigdomen i landet. Nigeria har 
under det senaste årtiondet visat en tillbakagång då det 2003 var 70,8 % av 
befolkningen som, i förhållande till 59,2 % 1993, levde i extrem fattigdom. Med 
extrem fattigdom förstås andelen av befolkningen som med hänsyn tagen till 
köpkraften lever för under 1 US-dollar om dagen.32 Därför har Nigeria sedan 1999 
arbetat för att ett mer transparant regelverk ska införas.33 Dessutom arbetar man 
för att diversifiera inkomstkällorna och satsningar görs på bland annat jordbruk, 
solida mineraler och tillverkning.34

                                                
29 NE.
30 Exportrådets hemsida och Engdahl/Persson (2007).
31 NE.
32 FN:s hemsida.
33 Exportrådets hemsida.
34 ROSC (2004).
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2.2 Ett av världens mest korrumperade länder

Korruptionen tog fart bland annat då oljeproduktionen ökade kraftigt under 1970-
talet och då växelkursen var övervärderad.35 Nigerias ekonomi har missköts under 
flera decennier vilket resulterade i att landet under 1990-talet tillhörde ett av de 
fattigaste och mest korrupta länderna i världen. Sedan demokrati infördes 1999 är 
korruptionen på väg att minska.36 Som ett försök att få ordning på korruptionen 
inrättade Nigeria 2002 en kommission mot korruption, Economic and Financial 
Commission (EFCC). Kommissionen har fått stora resurser till sitt förfogande och 
har stora befogenheter vilket också bidragit till att de sedan sin start lyckats 
avslöja en mängd bedrägerier.37 Möjligen som ett resultat av detta har 
korruptionen i Nigeria minskat de senaste åren vilket kan ses genom det index 
över korruptionen som organisationen Transparency International upprättar varje 
år. Enligt detta index hamnade Nigeria på en delad 142:e plats av 163 länder 
2006.38

2.3 Ekonomisk utveckling

1986 påbörjade Nigeria en liberalisering av sin finansiella sektor. Reaktionen på 
detta blev en explosionsartad tillväxt av finansiella tjänster, men samtidigt avtog 
det finansiella sparandet, utlåningen till den privata sektorn och investeringarna. 
Detta resulterade i att bubblan sprack i början av 1990-talet och den finansiella 
sektorn skakades rejält vilket medförde att flera finansiella institutioner 
kollapsade och därmed minskades investerarnas förtroende ordentligt.39

En viss omsvängning i ekonomin har ägt rum då tillväxten ökade från 2 % 1995-
99 till 4.1 % 2000-2003. Vidare var inflationen i Nigeria 2003 14 %40, men en 
omläggning av den ekonomiska politiken inför 2004 fick gott betyg av IMF och 
tycks ha dämpat inflationen.41

2.4 Humankapital

Kunskap har under 2000-talet blivit den viktigaste faktorn till ekonomisk tillväxt. 
Dock spenderar Nigeria endast 2,4 % av BNP på utbildning, vilket är mindre än 

                                                
35 Exportrådet (2007).
36 Exportrådets hemsida och Exportrådet (2007).
37 Backman (2004).
38 Graf Lambsdorff, Johann (2006). 
39 Lewis & Stein (1997).
40 Backman (2005).
41 Backman (2004).
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regionen som helhet.42 Den låga satsningen på utbildning kan vara en bidragande 
orsak till bristen på humankapital i Nigeria. Positivt är att analfabetismen för 
vuxna över 15 år sjönk från 67 % 1980 till 32 % 2003.43 Dock är skillnaderna i 
tillgång till utbildning stora mellan pojkar och flickor och mellan stad och 
landsbygd.44 Trots den stadiga minskningen av analfabetismen, visar statistik på 
en rejäl tillbakagång vad gäller andelen elever som slutför påbörjad 
grundskoleutbildning.45

Det bör nämnas att Nigerias 48 universitet förutom nationella studenter även 
lockar studenter från grannländer. Vidare växer andelen inregistrerade studenter 
enbart med 4 % per år vilket i jämförelse med andra oljeproducerande 
utvecklingsländer är en låg siffra.46 Intressant är också att det endast går 15
forskare och ingenjörer på en miljon invånare i Nigeria vilket kan jämföras med 
USA som har 4102 forskare och ingenjörer per en miljon invånare.47

2.5 Nigeria Stock Exchange

Börsen introducerades i Nigeria 1960.48 Med 260 företag tillhör Nigeria Stock 
Exchange den näst största börsen i Afrika söder om Sahara. Största börsen finns i 
Sydafrika.49 Under senare år har tillväxten varit väldigt hög på börsen, sedan 
årsskiftet 2006/2007 har avkastningen varit cirka 55 %.50 Siffror från 2003 visar 
också att de utländska investeringarna på börsen har ökat kraftigt.51 De flesta 
företagen har utländska ägare eller är multinationella företag. Vidare är företagen 
på börsen verksamma inom alltifrån jordbruk och tillverkning till service.52 2004 
reviderades 90 % av alla listade företag i Nigeria av de fyra stora internationella 
revisionsbyråerna. Övriga 10 % reviderades av 15 nationella revisionsbyråer med 
internationell anknytning.53

                                                
42 Sainta, Hartnettb & Strassnerc (2003).
43 FN:s hemsida.
44 Gunnarsson & Rojas (2004).
45 FN:s hemsida.
46 Sainta, Hartnettb & Strassnerc (2003).
47 Ibid.
48 Nigerian Business Info hemsida. 
49 The Nigerian Stock Exchange hemsida.
50 Adler (2007).
51 Okike (2007).
52 The Nigerian Stock Exchange hemsida.
53 ROSC (2004).
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2.6 The Institute of Chartered Accountants of Nigeria

The Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN) bildades 1965 av det 
nigerianska parlamentet. I Nigeria finns det många organisationer för revisorer, 
dock är det endast ICAN som har tillstånd av IFAC att godkänna kvalificerade
revisorer. ICAN är medlem både i the association of Accountancy Bodies in West 
Africa (ABWA), som arbetar för en harmonisering på regional nivå, och i IFAC
och har en stark internationell grund och internationella relationer.54

Världsbankens rapport från 2004 identifierade en brist på kvalificerade revisorer i 
Nigeria. Av ICAN:s 17 500 medlemmar var 4 500 registrerade som revisorer. 
Detta kan ställas i förhållande till de 500 000 registrerade företag som fanns i 
Nigeria vid samma tidpunkt, dock revideras inte alla dessa företag.55

Förutom att godkänna kvalificerade revisorer är ICAN:s uppgift bland annat att 
bestämma vilken kunskapsnivå medlemmar ska uppnå för att få bli medlemmar i 
yrkeskåren. De ska även säkerställa att utbildningen uppnår till de internationella 
kraven.56 ICAN förlitar sig till stor del på volontärarbete.57

                                                
54

ICAN:s hemsida,
55 ROSC (2004).
56 ICAN:s hemsida.
57 ROSC (2004).
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3 Metod

Detta kapitel ger en beskrivning av det tillvägagångssätt som utgör grunden för 
uppsatsen och motiverar de val som gjorts under uppsatsens gång.  Kapitlet 

avslutas med en reflektion över den valda metodens styrkor och svagheter.

3.1 Undersökningsansats

Vid utförandet av en uppsats måste beslut fattas angående tillvägagångssätt och 
materialinsamling. Valen ska utgå från problemställningen och kommer således 
att styra uppsatsens utformning.58 Nedan redogörs för de val som har gjorts i den 
här uppsatsen.

3.1.1 Undersökningens inledningsfas

Dagligen kan man läsa tidningsartiklar och se TV-reportage som behandlar 
situationen i olika utvecklingsländer. Detta bidrar till att de flesta människorna i 
Sverige idag har en uppfattning om hur dessa länder är uppbyggda. Det är således 
lätt att skapa sig en övergripande bild av hur utbildningssystemet skulle kunna 
vara konstruerat i ett utvecklingsland. Mycket av detta grundar sig dock med stor 
sannolikhet på fördomar vilka är svåra att se förbi. En del av dessa fördomar fanns 
även hos oss vid inledandet av uppsatsen, vissa av dem må ha varit sanna, andra 
inte, men oavsett vilket fanns de. Då vår faktiska kunskap i ämnet var begränsad 
valde vi att angripa ämnet genom en öppen ansats vilket minskade risken för att 
vår uppmålade bild skulle styra undersökningen. Det insamlade materialet har 
sedan ställts mot den teori vi funnit inom uppsatsens ämnesområde.

3.1.2 Val av teoretisk referensram

Uppsatsens teoretiska referensram utgår från globaliseringen för att sedan belysa
revisionens utveckling, innebörd och dess betydelse för kapitalmarknaden. Denna 
inledning leder vidare in på ett avsnitt som tar upp mer allmänna teorier om 
ekonomisk tillväxt. Den nya tillväxtteorin behandlar vad som driver den 

                                                
58

 Jacobsen (2002).
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ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer och tar med andra ord upp vilka 
komponenter som är viktiga för en stark ekonomisk tillväxt. En av de 
komponenter som belyses är humankapitalet, det vill säga en utbildad och 
kompetent befolkning. Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur utbildningen 
av revisorer ser ut i utvecklingsländer och vilken inverkan den ekonomiska 
tillväxten har på utbildningen är denna del av utvecklingsteorin relevant för 
uppsatsen. Dock förloras ofta mycket humankapital genom att en stor del av den 
utbildade befolkningen flyttar utomlands för att vidareutbilda sig, vilket resulterar 
i så kallad kunskapsflykt. Ett fenomen som till stor del påverkas av 
globaliseringen. 

3.2 Val av metod

3.2.1 Kvalitativ studie i form av fallstudie

Då uppsatsens syfte täcker in ett stort område var det nödvändigt att använda en 
metod som gjorde det praktiskt möjligt att undersöka ämnet. Detta tillsammans 
med uppsatsens utredande karaktär och vår begränsade kunskap på området 
resulterade i ett val av en kvalitativ forskningsmetod.

I inledningskapitlet berättas om hur undersökningar av bland annat Världsbanken
visat att det finns liknande problem vid implementeringen av internationella 
standarder i ett flertal utvecklingsländer. I och med dessa likartade problem valde
vi att angripa frågeställningen med en fallstudie utifrån ett utvecklingsland i 
Afrika då detta gjorde det möjligt att koncentrera undersökningen och på så sätt 
gå djupare på problemen. Självklart blir generaliserbarheten av en sådan 
undersökningsform sämre än vad den hade varit om vi kunnat täcka in fler länder i 
olika delar av världen. Tanken med uppsatsen var dock inte att redogöra för hur 
utbildningssystemen ser ut i alla utvecklingsländer, eftersom de med största 
sannolikhet ser olika ut i de flesta länder, oavsett om det är ett utvecklingsland 
eller ett industriland. Därför utgjorde begränsningen av generaliserbarheten inget 
problem. Då resultatet antagligen inte heller hade förbättrats nämnvärt med 
ytterligare ett land, och då uppsatsen utfördes inom en relativt snäv tidsram, 
ansågs ett fall, Nigeria, vara ett rimligt alternativ. Önskan var istället att kunna ge 
en bild av hur långt Nigeria kommit i sitt arbete mot en harmonisering av de 
internationella standarderna för utbildning och utifrån detta kunna skapa en 
hypotes för hur det skulle kunna se ut i andra afrikanska utvecklingsländer.
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3.2.1.1 Val av land

Vid val av ett lämpligt undersökningsobjekt söktes ett land som har de problem 
som Världsbanken identifierat. Dessutom önskade vi finna ett land som har 
påbörjat arbetet mot en implementering av harmoniserade revisionsstandarder.
Nigeria är ett av de länder som enligt ROSC:s rapport tydligt visar på de 
uppräknade problemen och samtidigt kommit igång med arbetet mot ett 
harmoniserat regelverk. Nigeria utgjorde därmed ett lämpligt fall för studien. Det 
bör nämnas att vi är medvetna om att valet av land har haft en stor inverkan på 
undersökningens resultat och att antagligen andra slutsatser hade kunnat nås vid 
val av ett utvecklingsland i till exempel Asien då dessa länder har andra 
förutsättningar än utvecklingsländerna i Afrika. Vid valet av land i Afrika var det 
också viktigt att välja ett land där det engelska språket var väl utbrett. Nigeria var 
en brittisk koloni fram till 1960-talet och fortfarande används engelska i offentliga 
sammanhang59, vilket var en förutsättning för att kunna genomföra de tänkta 
intervjuerna. 

3.2.2 Val av intervjuteknik

Då syftet med uppsatsen är att undersöka ett afrikanskt utvecklingsland och vi 
befinner oss i Sverige blev det av naturliga skäl svårt att genomföra personliga 
intervjuer i en större utsträckning. Därmed har även telefonintervjuer och 
intervjuer via e-mail genomförts. 

3.2.2.1 Personlig intervju

Som ovan nämnts, begränsades genomförandet av personliga intervjuer av det 
geografiska avståndet. Vi är dock medvetna om att personliga intervjuer i de flesta 
fall är att föredra då de har fördelen med att vi som intervjuare har en möjlighet att 
se respondentens reaktioner under intervjun och agera därefter.60 I den här 
uppsatsen fanns det enbart möjlighet att genomföra en intervju genom ett 
personligt möte, nämligen med Caroline Aggestam, en forskare på området som 
presenteras närmare nedan. Det var en ostrukturerad intervju som tog mer form av 
en diskussion än av en intervju. Valet av denna intervjuteknik grundade sig på ett 
par olika saker. Främsta anledningen var att intervjun utfördes i uppsatsens
inledningsskede vilket gjorde att vi önskade få en bra bakgrund till ämnet. 
Dessutom gav den ostrukturerade intervjun respondenten möjlighet att tala fritt
och på sätt beröra ämnen och väcka frågor som vi inte tidigare funderat över. På 
så sätt påverkades inte heller respondenten av vår närvaro på ett nämnvärt sätt. 
Dock fanns i förväg uppgjorda huvudfrågor till hands som gjorde att diskussionen 
hölls till det aktuella ämnet (se Bilaga 1). 
                                                
59

 NE.
60 Bryman & Bell (2005).
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3.2.2.2 Telefonintervju

Endast en telefonintervju genomfördes då det på förhand befarades att språkliga 
problem skulle kunna uppstå. Dock visade det sig under den telefonintervju som 
genomfördes att språket inte var några problem. Tola Adeyemi, som presenteras 
närmare nedan, talade flytande engelska och uttryckte sig på ett lättförståeligt sätt. 
Fördelen med telefonintervjun framför intervjuerna via e-mail var att de 
resonemang som ansågs intressanta kunde vidareutvecklas då det fanns möjlighet 
att ställa följdfrågor. Dessutom kunde Adeyemi vidareutveckla och förklara sina 
svar i de fall som oklarheter uppstod. För att öka reliabiliteten vid telefonintervjun 
genomfördes den via högtalare så att den som inte höll i intervjun kunde anteckna 
det som sades och den andra koncentrera sig på att ställa frågor, fundera över 
svaren och ställa följdfrågor.

3.2.2.3 Intervju via e-mail

I undersökningen genomfördes de två sista intervjuerna via e-mail. Fördelen med 
dessa intervjuer var att svaren gavs svart på vitt vilket innebar att det fanns 
möjlighet att gå tillbaka och kontrollera svaren i efterhand. På så sätt ökade 
reliabiliteten i dessa svar. Den stora nackdelen var dock att risken för att få alltför 
kortfattade svar var stor då respondenterna kanske inte skulle utveckla sina svar 
på samma sätt som vid en muntlig intervju. Detta löstes dock på ett relativt bra 
sätt då de båda respondenterna ställde upp på att svara på eventuella följdfrågor
och även då den sista respondenten skickade med en mycket uttömmande rapport 
som ännu inte publicerats.

3.2.3 Intervjuguide

Inför varje intervju sammanställdes en intervjuguide. Dessa finns att hitta som 
bilagor i slutet av uppsatsen (Bilaga 1-4). Intervjuguiderna utformades efter den 
aktuella respondentens kunskaper och färdigheter på området vilka vi främst fått 
reda på via eftersökningar på Internet. Till den personliga intervjun och 
telefonintervjun sammanställdes huvudfrågor som önskades få svar på. Efter att 
respondenten svarat ställdes följdfrågor för att få en klarare bild av vad 
respondenten menade. Då telefonintervjun genomfördes på engelska är denna 
intervjumall något mer utförlig då det var en trygghet att ha merparten av frågorna 
specificerade i förväg. Till intervjuerna via e-mail var det viktigt att ställa 
frågorna så tydligt som möjligt samt att specificera frågorna så att inga 
missförstånd skulle uppkomma. Det är dock svårt att vara tillräckligt tydlig och 
samtidigt undvika att ställa ledande frågor. 
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3.3 Val av respondenter

Valet av respondenter styrdes av två mål, dels att få en så bra inblick som möjligt 
i det nigerianska systemet, dels att få en mer generell bild av 
harmoniseringsarbetet i utvecklingsländer. För att uppfylla det senare söktes 
respondenter med stor inblick i det arbete som förs på internationell nivå för att 
harmonisera internationella revisionsstandarder. Dessa intervjuer genomfördes 
med två experter på området. Därefter kontaktades de fyra stora internationella 
revisionsbyråerna, mindre lokala revisionsbyråer och den enda organisationen i 
Nigeria som har godkännande av IFAC att kvalificera revisorer, ICAN. Önskan
att kunna genomföra flertalet intervjuer visade sig dock vara svår att uppfylla 
vilket ledde till att det empiriska materialet i slutändan endast grundar sig på fyra 
stycken intervjuer. Vid försöken att kontakta potentiella respondenter uppstod ett 
flertal problem. Dessa kommer att redogöras för nedan.

Först kontaktades representanter för de fyra stora revisionsbyråerna i Nigeria, det 
vill säga KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC) och Deloitte. 
Trots upprepade försök svarade endast KPMG och PwC på vår intervjuförfrågan.

Då de fyra stora revisionsbolagen har ett starkt internationellt nätverk var avsikten 
även att intervjua mindre nigerianska revisionsbyråer för att på så sätt få en mer 
nyanserad bild av systemet. Förfrågningar om intervju skickades ut via e-mail till 
representanter för 15 stycken mindre revisionsbyråer i Nigeria. Då svaren på dessa 
uteblev följdes e-mailen upp med telefonsamtal. Dock visade sig detta vara en 
väldigt svår uppgift och flera intressanta situationer uppstod. 

Av 35 uppringda samtal resulterade endast två stycken i att någon på andra sidan 
tråden svarade. Samtalen började med en kort presentation av oss bestående av 
namn och nationstillbehörighet. Reaktionen från den första som svarade var något 
oväntad då hans reaktion på vårt samtal var: ”Oh my god!” och därefter lades luren 
på. Tyvärr visade det sig inte vara en engångsföreteelse med problem i 
kommunikationen. Då telefonlinjen vid nästa samtal var dålig möttes vi av följande 
reaktion av mannen som svarade: ”Do you want my mailbox? –Yes! You want my 
mailbox!”. Efter detta samtal utgick vi från att han menade att han ville att vi 
skulle skicka ett e-mail istället för att talas vid på telefon. Ett e-mail skickades iväg 
direkt efter att samtalet avslutats, men svar uteblev. Resultatet av rundringen blev 
således att inga intervjuer kunde genomföras med representanter för de mindre 
revisionsbyråerna.

Vidare var det viktigt för undersökningen att få kontakt med någon på ICAN:s 
utbildningsavdelning för att på så sätt kunna kartlägga utbildningssystemet för 
revisorer i Nigeria. Dessutom fanns intresse av att få veta hur de ställer sig i 
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frågan angående en harmonisering av internationella revisionsstandarder och 
implementering av ett internationellt utbildningssystem. Upprepade försök via e-
mail gjordes för att få kontakt med flera olika personer inom ICAN. När detta inte 
gav resultat kontaktades de via telefon istället. Då proven för revisorer i Nigeria är
på engelska var vi övertygade om att ICAN:s personal skulle kunna tala engelska. 
Flertalet uppringningsförsök senare svarade en person i ICAN:s reception och 
genast förstod vi att det var ett felaktigt antagande att de pratade engelska. 
Personen i fråga visade sig bara kunna två engelska ord, nämligen ”name?” och 
”speaking!”. Dessa ord upprepades trots att frågorna besvarades gång på gång. 
Således var det omöjligt att påbörja en vettig konversation och vi valde därför att 
avsluta samtalet. Därmed utfördes inga intervjuer med ICAN.

Då det varken gick att kontakta någon på mindre revisionsbyråer eller på ICAN, 
kontaktades fem stycken universitet via e-mail. Förhoppningen var att genom 
universiteten kunna kartlägga universitetsutbildningen inom redovisning och få 
uppgifter angående hur många som studerade redovisning samt hur många som 
därefter valde att vidareutbilda sig till revisor. Dock svarade inte heller någon
representant från universiteten på intervjuförfrågan.

3.3.1 Presentation av respondenterna

Som ovan beskrivits söktes respondenter med olika erfarenheter. De två första 
respondenterna som presenteras nedan tillhör gruppen som hjälpte oss att få en 
inblick i det nigerianska utbildningssystemet. De två andra respondenterna
nyttjades för att uppfylla det andra delmålet, det vill säga att få en mer generell 
bild av harmoniseringsarbetet av revisionsstandarder i utvecklingsländer. 

3.3.1.1 Tola Adeyemi, partner, KPMG, Nigeria
Tola Adeyemi studerade ”Nigerian Accounting” på ett lokalt universitet i Nigeria 
och började därefter som medarbetare på Arthur Andersons kontor i Nigeria 1988. 
På Arthur Anderson arbetade han sig upp från medarbetare till partner och är idag 
även chef över revisionsavdelningen. 1995 blev Adeyemi utsedd till audit 
manager och samtidigt skickades han, som en del i utbildningsprogrammet för 
förberedande ledarskap, till Sydafrika där han arbetade i tre år. Genom 
Enronskandalen 2002 blev de då anställda Arthur Anderson-medarbetarna istället 
en del av KPMG och Adeyemi är idag således partner och chef över 
revisionsavdelningen på KPMG.

KPMG kom till Nigeria under 1950-talet. Idag har företaget 18 partners, ca 130 
anställda och växer med ca 10 % per år. Av KPMG:s partners i Nigeria är tre 
utländska och har ursprung i Sydafrika, Ghana och Malawi. Av övriga anställda är 
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åtta av utländsk härkomst, majoriteten av dessa är dock på företaget för ett utbyte 
under en begränsad period. 

3.3.1.2 Alistair Impey. Partner, PwC, Nigeria
Alistair Impey har arbetat som partner på PwC i Nigeria de senaste sju åren. 
Dessförinnan har han en internationell karriär bakom sig. Han påbörjade sin 
karriär i England där han tog sin examen i ”Mechanical Engineering”. Där gjorde
han också sin första praktik och blev medlem i The Institute of Chartered 
Accountants of England and Wales, ICAEW. Arbetslivserfarenhet finns även från 
Ungern, Luxemburg, Liberia, Kamerun, Elfenbenskusten och Frankrike. Impey är 
även medlem i ICAN och har dessutom kvalifikation från Luxemburg och Liberia.

PwC har funnits i Nigeria sedan tidigt 1960-tal. Företaget växer med ungefär 25 
% per år och har för tillfället 14 partners och 400 medarbetare. Det finns fyra 
utländska partners på PwC i Nigeria, två britter, en holländare och en sydafrikan. 
En övervägande majoritet av medarbetarna är nigerianer men de flesta anställda 
på chefsnivå har fått ett eller två års utlandserfarenhet genom företaget, främst i 
England eller USA. 

3.2.1.3 Caroline Aggestam, lektor, Copenhagen Business School, Danmark
Caroline Aggestam är för närvarande lektor i revision vid Copenhagen Buisness 
School i Danmark. Där forskar hon framförallt om revision i utvecklingsländer 
och internationella organisationers roll. Vidare har Aggestam en PhD inom 
redovisning och revision från Copenhagen Business School. Hon har även 
studerat vid Nihon University, Tokyo, Japan och London School of Economics,
Storbritannien. Dessutom har hon varit aktiv inom många av FN:s projekt, bland 
annat inom UNCTAD där hon utredde tillgången av ISAR:s standarder i mer än 
20 utvecklingsländer och där hon slutligen skrev en rapport om användningen av 
standarden. 

3.3.1.4 Gert H. Karreman, Prof. Dr, DePaul University, USA och Leiden 
University, Holland
Gert H. Karreman är involverad i organisationen Global Accounting Education 
(GAE) och har för närvarande pågående uppdrag för organisationen vid DePaul 
University i USA, där han är gästprofessor och han är även ansvarig utredare för 
Global Accounting Education, Benchmarking and Research (GAEBR). Karreman 
arbetar också som konsult vid Leiden University i Holland där han 1967 tog sin 
masterexamen inom matematik. Under åren har Karreman samlat på sig stor 
internationell erfarenhet som bland annat innefattar implementeringsarbete med 
EU:s åttonde bolagsdirektiv, deltagande i OECD-projekt i Östeuropa samt ett 
arbete som teknisk rådgivare åt IFAC:s utbildningskommitté. I januari 2008 
publiceras en rapport om harmoniseringen som Karreman har skrivit för GAE:s 
räkning. 
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3.4 Metodreflektion

Då det för studiens kvalitet är viktigt att reflektera över dess styrkor och svagheter 
har detta gjorts genomgående i kapitlet. Genom begreppen reliabilitet och validitet 
belyses detta ytterligare. 

3.4.1 Reliabilitet

Reliabilitet syftar till att diskutera huruvida undersökningens resultat är 
trovärdiga, det vill säga om samma svar skulle fås igen om undersökningen 
utfördes på nytt.61 Ett övergripande svar på denna fråga är att resultatet
förmodligen skulle bli detsamma med samma respondenter. Dock skulle man 
förhoppningsvis kunna komma på ett bättre sätt att genomföra studien på som 
skulle öka svarsfrekvensen hos respondenterna. Det faktum att inga intervjuer har 
kunnat genomföras med mindre revisionsbyråer har gjort att vi till stor del fått 
förlita oss på det som respondenterna på de större revisionsbyråerna har sagt om 
de mindre. Eftersom denna information kommer från en sekundärkälla, och till 
viss del även konkurrent, har vi försökt att använda dessa uttalanden med viss 
försiktighet. I de fall som uttalandena använts har vi varit noga med att 
kommentera detta så att läsaren själv kan avgöra hur stor vikt de vill lägga vid 
åsikterna.

Valet av fallstudie kan tänkas ha påverkat undersökningens resultat då Nigeria är 
ett land med speciella egenskaper då det är ett rikt utvecklingsland på grund av
den stora tillgången av olja. Dessutom är det ett land där korruption är vitt utbrett
även om situationen håller på att förbättras. Det är således troligt att resultatet 
hade blivit ett annat vid val av ett annat utvecklingsland. Vidare kan resultatet 
tänkas ha påverkats av att vi har valt ett utvecklingsland i Afrika istället för ett 
utvecklingsland i till exempel Asien. Detta då de asiatiska utvecklingsländerna har 
kommit relativt långt i utvecklingen. 

Dessutom kan det diskuteras huruvida det faktum att Nigeria varit en brittisk 
koloni påverkat resultatet. Att resultatet har påverkats måste ses som troligt då 
före detta kolonier i stor utsträckning har påverkats av kolonisatörerna och risken 
finns att de till viss del styrs av deras inflytande än idag. Därmed minskar 
generaliserbarheten i studien, något som tagits i beaktande vid val av 
respondenter. Två av respondenterna har nämligen givit en mer generell bild av 
utbildningssystemet för revisorer i utvecklingsländer och därmed inte bara av före 
detta brittiska kolonier.

                                                
61 Jacobsen (2002).
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Som ovan redogjorts för är empirin insamlad från fyra olika intervjuer. Vi 
lyckades slutligen få tag på respondenter från två grupper då två respondenter var 
från två stora internationella revisionsbyråer och två har forskat i ämnet. Detta 
innebar att svaren kunde jämföras inom de olika grupperna och således kunde det 
kontrolleras att de svar som insamlats stämde överens med varandra. 

Kontakterna som hafts med de två stora revisionsbolagen var genom en partner 
med nigeriansk bakgrund, Adeyemi, och en partner med brittisk bakgrund, Impey. 
Även detta skulle kunna påverka resultatet eftersom det skulle kunna tänkas att 
det är svårare för Adeyemi att ställa sig kritisk till Nigerias utbildningssystem 
eftersom hans egen utbildningsbakgrund då skulle kunna ifrågasättas. Dock 
visades inga tecken på detta då han var öppet kritisk till nivån på revisionen i de 
mindre byråerna. Dessutom kan Adeyemis bakgrund istället ses som positivt då 
han själv varit en del av utbildningssystemet och därmed har en bättre insikt i det
än vad Impey har. 

Den statistik som presenteras i uppsatsen har ofta varit ett par år gammal, vilket 
vid första anblicken kan verka som dålig efterforskning från vår sida. Detta har 
dock sin anledning i att det inte finns nyare statistik att få tag på då det tar lång tid 
att sammanställa statistik från olika länder eftersom källorna måste kontrolleras 
innan de blir officiella.62 Då de siffror som använts kommer från FN och 
Transparency International kan det konstateras att statistiken har hög trovärdighet.

Den övriga insamlingen av data har gjorts via forskningsartiklar som har hämtats 
från Lunds Universitets databaser och bibliotekskataloger, samt hemsidor för de 
olika internationella organisationerna. Forskningsartiklarna bör ha en hög
tillförlitlighet då de ska ha genomgått en omfattande granskning innan de 
publiceras. Internet har i första hand använts för att komma i kontakt med 
organisationernas officiella hemsidor. Då dessa är primärkällor för stora 
internationella organisationer bör de enbart publicera granskad information.

3.4.2 Validitet

Validitet syftar till undersökningens giltighet, det vill säga om vi har lyckas mäta 
det som vi avsåg mäta.63 Då vi, som ovan redogjorts för, hade problem att få tag 
på respondenter, har undersökningen inte lyckats få det djup som önskats. Dock 
har den information som krävdes för att besvara problemställningen framkommit 
och därmed har uppsatsens syfte ändå kunnat uppfyllas. För att få en bättre bild av 
utbildningssystemet för revisorer och därmed få ett större djup i undersökningen 
hade intervjuer med såväl ICAN som mindre revisionsbyråer varit att önska.
                                                
62 FN:s hemsida. 
63 Jacobsen (2002).
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4 Teori

Detta kapitel anger uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med ett
avsnitt om globaliseringens och revisionens utveckling vilket leder in på 
revisionens innebörd och betydelse. Därefter behandlas teorier angående 
ekonomisk tillväxt vilka förklarar vad som driver den ekonomiska utvecklingen i 
utvecklingsländer och vikten av humankapital belyses. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt angående globaliseringens bidragande till fenomenet kunskapsflykt och ett 

sammanfattande avsnitt där de olika delarna vävs ihop. 

4.1 Globaliseringens och revisionens utveckling

För femton år sedan var det inte många icke-akademiker som var bekanta med 
begreppet globalisering och även inom den akademiska världen var användningen 
av begreppet begränsad. Idag ser dock situationen annorlunda ut och begreppet 
används i många olika sammanhang med olika innebörd. Den mest generella 
definitionen av begreppet globalisering innefattar den växande kontakten och 
förhållandet länder emellan i alla aspekter av samhället. Den globalisering som 
vanligen debatteras är dock den ekonomiska och teknologiska globaliseringen 
vilket i stora drag innebär att den globala ekonomin blivit mer geografiskt utbredd 
och att handeln på den globala marknaden har ökat. Dessutom har det skett stora 
organisatoriska förändringar, då företagen i de flesta utvecklade länderna under 
1950- och 1960-talen var nationsbaserade. Detta har förändrats i och med 
framväxten av multinationella företag. Många företag har idag hela världen som 
sin arbetsplats då de har flyttat bland annat tillverkningsfabriker till 
utvecklingsländer och därmed bedriver en del av sin verksamhet därifrån. Denna 
utbredning har möjliggjorts genom att nya former av teknologi för 
informationsspridning och kommunikation har utvecklats.64

Förändringarna genom globaliseringen har inneburit en förändring av revisionen 
sedan dess start på 1600- och 1700-talet. Redan då ville investerare få insikt i 
huruvida ett företag gjorde bra resultat eller ej. Dock dröjde det till mitten av 
1800-talet till den revision som är mer lik dagens revision utvecklades, även om 
det på denna tid inte fanns redovisnings- eller revisionsstandarder. Då
företagandet utvecklades och inkomstskatt växte fram utvecklades även 
revisionsyrket. I USA började revisorns oberoende att diskuteras, en diskussion 

                                                
64 Jones, A (2006).
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som fortfarande är aktuell. Efter börskraschen 1929 uppkom ett flertal 
förändringar för finansiell rapportering eftersom många trodde att kraschen 
berodde på missledande och felaktiga finansiella uttalanden. Vidare skedde det 
under 1990-talet en rad viktiga förändringar för revisionsyrket, bland annat på 
grund av den ökade globaliseringen för världsekonomin och framväxten av 
komplexa företagsorganisationer. Idag är konkurrensen stor, företag och dess 
ekonomiska aktiviteter är mer komplexa och dessutom ställs det krav på att en 
revision ska vara felfri vilket leder till att revisorn står inför nya risker och ett nytt 
sätt att planera för hur revisionen ska utföras krävs. Som ovan nämnts har 
företagandet förändrats de senaste årtiondena då företag konkurrerar på globala 
marknader vilket gör att företag kräver en revision som utgår från globala 
grunder.65

Det ökade företagandet på globala marknader har inneburit att länder varit 
tvungna att öppna sina gränser för att låta utländska investerare investera i landet. 
Detta har bidragit till att såväl den statliga som den privata sektorn har förstått 
vikten av globala revisionsstandarder. Globala standarder leder till större 
jämförbarhet för investerare, större vilja att investera utomlands, lägre 
kapitalkostnad och högre ekonomisk tillväxt.66 Dock är det inte enbart globala 
standarder som behövs för att öka investeringsviljan utan den finansiella 
informationen måste även ha hög trovärdighet.

4.2 Vikten av revision

Den ökade globaliseringen har inneburit att diskussionen kring gemensamma 
standarder har fått en ökad betydelse. De flesta stora kapitalmarknaderna 
diskuterar att globala standarder för redovisning och revision är viktiga. 
Gemensamma standarder innebär att investerare blir mer villiga att investera över 
landsgränserna.67 Dock krävs det, för att investerare ska vara villiga att investera 
överhuvudtaget, att den finansiella informationen har hög trovärdighet vilket är 
den främsta anledningen till att revision behövs.68

Revision har definierats som:
“a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding 
assertions about economic actions and events to ascertain the degree of 
correspondence between those assertions and established criteria and 
communicating the results to interested users.”69

                                                
65 Rittenberg & Schwieger (1997).
66 Wong (2004).
67 Ibid.
68 Rittenberg & Schwieger (1997).
69 Ibid.
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I stora drag innebär detta att revisionen ska kontrollera och säkerställa 
ekonomiska händelser och aktiviteter. Revisorns bedömning av företagets 
ekonomiska ställning leder till att investerare och kreditgivare kan fatta beslut på 
goda grunder angående huruvida de är villiga att investera eller inte.70

För att den fria marknaden ska fungera och för att bland annat investerare ska 
kunna fatta investeringsbeslut krävs revision av ett företags finansiella 
information för att på så sätt ge trovärdighet åt informationen. Revisorns uppdrag 
är således inte enbart att arbeta för klientens räkning utan även att arbeta gentemot 
tredje man, bland annat investerare. För att detta ska kunna möjliggöras ställs 
höga krav på revisorn, det vill säga revisorn ska ha hög teknisk kompetens, vara 
ojävig och värna om integritet. En revisor som inte uppfyller dessa krav utför en
mindre tillförlitlig revision vilket med stor sannolikhet leder till att investerare 
väljer att inte investera i företaget.71 En hög utbildning av revisorer är grunden för 
att kunna klara av den komplexa miljö som revisionen utförs i. Ett positivt 
samband har också påvisats mellan utbildningsnivån och kvalificerade revisorers 
kompetens.72 Vidare leder en hög kvalitet på finansiell rapportering till att den 
privata sektorn växer eftersom bland annat risken för kriser på kapitalmarknaden 
minskar, utländska investeringar ökar, möjligheten till att mobilisera inhemska 
besparingar och åtkomsten till de globala kapitalmarknaderna underlättas.73

John Hegarty konstaterade att finansiell rapportering inte enbart är beroende av 
redovisnings- och revisionsstandarder utan även av fyra andra aspekter nämligen, 
lagstadgade ramverk, övervakning och upprätthållande, utbildning och träning 
samt redovisning och etik. Hegarty gör en liknelse med en bro, där de sex nämnda 
faktorerna utgör sex stycken pelare som håller bron uppe. Om en av dessa pelare
inte är tillräckligt stabil bryts denna pelare vilket resulterar i att hela bron fallerar. 
Det han menar är att revision beror av sex olika aspekter som måste utvecklas 
samtidigt för att man ska få en fungerande revision.74

Det faktum att det är många utvecklingsländer som för sin överlevnad förlitar sig 
på stora investeringar från utlandet gör att revisionen blir extra viktig i dessa 
länder.75 Under den senaste tiden har man även kunnat se hur internationella 
standarder utvecklats och implementerats i ett flertal utvecklingsländer.76

Incitamenten för utvecklingsländerna att harmonisera regelverken är större än för 

                                                
70 Rittenberg & Schwieger (1997).
71 Ibid.
72 Zeghal & Mhedhbi (2006). 
73 Hegarty, Gielen, Hirata Barros (2004).
74 Hegarty (2007).
75 Hayes, Dassen, Schilder & Wallage (2005).
76 Wong (2004).
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industriländerna då utvecklingsländerna på grund av de stora utländska 
investeringarna ställs inför en risk att valutakurserna ska påverka deras 
balansräkning. Denna risk kan industriländerna undvika genom att låna pengar i 
sin egen valuta. Dock är forskningen på relationen mellan implementeringen av 
standarder och den ekonomiska utvecklingen skral och ett bättre sätt för 
implementering av nya standarder är istället att övertyga länderna om att det hela 
sker i nationens eget intresse. Detta eftersom gemensamma standarder bidrar till 
en inhemsk finansiell stabilitet och fungerar som ett skydd mot externa slag. 
Dessutom skulle en finansiell kris vara oerhört kostsam för landet och en stabil 
finansiell sektor är nödvändig för en ekonomisk tillväxt.77 En hög kvalitet på 
standarder, revision och etik är således av stor vikt för ett lands ekonomiska 
tillväxt och finansiella stabilitet.78

4.3 Tillväxtteorier – drivkrafter för ekonomisk tillväxt

Då en högre kvalitet på revision i längden leder till en högre investeringsvilja hos 
investerarna och därmed till ekonomisk tillväxt79 har vi valt att titta närmare på en 
del av de teorier som genom tiderna har uppkommit som försök till att förklara 
varför utvecklingsländernas ekonomiska utveckling ser ut som den gör och hur 
denna utveckling påverkar nivån på utbildningen. 

Begreppet utveckling kan användas för att beskriva den omvandlingsprocess 
genom vilken fattigare länder arbetar för att uppnå samma levnadsstandard som 
industriländerna. Innebörden av ordet har dock påverkats av den 
globaliseringsdebatt som diskuterats under avsnitt 4.1 och teorierna har förändrats 
väsentligt de senaste femtio åren.80

De klassiska nationalekonomerna Adam Smith, David Ricardo och Karl Marx är 
några av dem som försökt hitta en förklaring till varför den ekonomiska 
utvecklingen ser ut som den gör. Försöken har som sagt resulterat i en mängd 
teorier som har utvecklats genom tiderna.81 För att få fram ett lands ekonomiska 
tillväxt på lång sikt är målet med tillväxtmodellerna att hitta deras jämviktsläge, 
så kallat steady state, det vill säga ett läge när alla variabler växer konstant. Då det 
hela tiden händer saker i ekonomin är detta läge kanske inte ens möjligt att nå, 
men teorierna kan åtminstone ge en signal om vart ett lands ekonomi är på väg.82

                                                
77 UNCTAD (2005).
78 Wong (2004).
79 Ibid.
80 Jones, A (2006).
81 Bigsten (2003).
82 Jones, C (2002).
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Under tiden före andra världskriget sågs utveckling som något som behövdes för 
att den så kallade tredje världen skulle komma ikapp de längre framskridna 
ekonomierna i västvärlden. En viktig faktor i denna syn var att de mer utvecklade 
länderna skulle ingripa och styra utvecklingsländerna och genom att modernisera 
institutioner kunna uppnå en ekonomisk tillväxt.83 Harrod-Domarmodellen är den 
modell som markerade början på den moderna tillväxtteorin genom att försöka 
förklara orsakerna till den stora depressionen som drabbade världen under 1930-
talet. Denna modell antar att det krävs att man avstår från konsumtion för att 
istället spara och investera och att sparkvoten (kvoten mellan sparande och BNP) 
är konstant. Som en reaktion på denna modell presenterades 1956 Solows 
neoklassiska tillväxtmodell. Denna modell antog, till skillnad från den tidigare, en 
avtagande avkastning för produktionsfaktorer och möjligheter till substitution 
mellan arbete och kapital. Modellen visar även att sparkvoten inte har någon 
effekt på den långsiktiga jämviktstillväxttakten. Enligt den här modellen ska det 
vara mer lönsamt att investera i fattiga länder vilket borde resultera i en ökad 
investeringsvilja i dessa länder. Denna tendens är dock frånvarande i många fall 
vilket tyder på att modellen inte bygger på helt korrekta antaganden.84

4.3.1 Den nya tillväxtteorin och Humankapitalets betydelse

Ur de ovannämnda teorierna växte grunden till den nya tillväxtteorin fram. 
Utgångspunkten i denna teori var att det noterades att utbildningsnivån i de rika 
länderna var mycket högre än i de fattigare. Till skillnad från tidigare 
tillväxtmodeller där hänsyn bara tagits till kapital, arbetskraft och teknisk nivå, 
kom därför humankapitalet att spela en central roll i den nya tillväxtteorin.85 Med 
humankapital menar ekonomer ”de färdigheter och den kunskap som individer 
förvärvar genom utbildning, övning och erfarenhet, och som ökar produktiviteten 
hos den arbetare som innehar dessa”.86 Till skillnad från andra 
produktionsfaktorer såsom arbete och fysiskt kapital, som förbrukas när de 
används, har humankapitalet egenheten att den istället växer när den används och 
på så sätt visar på en tilltagande avkastning på sikt.87 Genom att introducera 
humankapitalet i modellen blir det möjligt att förklara varför avkastningen på 
fysiskt kapital i utvecklingsländerna inte är så hög som tidigare modeller 
implicerar.88  

                                                
83 Jones, A (2006).
84 Bigsten (2003).
85 Jones, C (2002).
86 Calmfors & Persson (1999).
87 Schön (2007).
88 Bigsten (2003).
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Innefattandet av utbildning i teorin innebär att tillväxten i ekonomin kan fortgå 
även när utbudet på arbetskraft är begränsat. Arbetskraftsproduktiviteten ökar, 
som tidigare sagts med tiden, genom att de anställdas kunskaper och färdigheter 
hela tiden ökar.89

4.3.1.1 Faktorer som driver ekonomisk tillväxt

Senare tids forskning skiljer mellan olika faktorer som driver ekonomisk tillväxt, 
vilka kan delas in i tre grundläggande kategorier. Dessa är;

1. ackumulation av humankapital,
2. idéskapande, samt
3. praktisk inlärning s.k. learning by doing.90

Ackumulation av humankapital innebär att en del av befolkningen i arbetsför 
ålder lämnar arbetsmarknaden för att studera. Istället för att producera 
konsumtionsvaror bidrar denna grupp till att öka den framtida 
arbetskraftsproduktiviteten.91

Den andra kategorin som handlar om idéskapande är snarlik den första men skiljer 
sig på så sätt att den istället riktar in sig på Forskning och Utveckling, F&U, och 
betonar vikten av en högre utbildning. Teorin innebär att det, för ekonomisk 
tillväxt, krävs att det finns människor som ägnar sig åt att skapa nya idéer och 
planer för effektivare produktionsformer och bättre konsumtionsvaror.92

Den tredje kategorin som innefattar praktisk utbildning innebär att de anställdas 
produktivitet ökar genom att de gång på gång utsätts för ett visst problem. Dock 
begränsas denna modell då utrymmet för sådan praktisk inlärning efter hand som 
de lärt sig tekniken bakom att hantera olika situationer minskar. Denna teori 
innebär med andra ord att arbetslivserfarenhet framför utbildning är den främsta 
källan till tillväxt.93

Betydelsen av att investera i utbildning har inom utvecklingslitteraturen 
poängterats sedan länge då humankapitalet har visat sig vara en viktig förklaring 
till länders skillnader i tillväxt.94 Brist på välutbildade lärare och välfungerande 
skolinfrastruktur tillsammans med familj och social bakgrund är en förutsättning 
för ungdomars möjlighet och vilja att utbilda sig. Om denna möjlighet inte finns 
eller är svårtillgänglig och en generation därför inte utbildar sig kommer detta att 
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följa med ner i nästkommande generationer. Därmed fastnar ekonomin i någon 
slags jämvikt med låg utbildning och låg inkomst, där avsaknaden av 
humankapitalinvesteringar leder till låg tillväxt. Detta fenomen brukar benämnas 
fattigdomsfällor och är något som främst diskuteras i samband med 
utvecklingsekonomier.95

4.3.1.2 Globalisering leder till kunskapsflykt
Ovan har globalisering och ekonomisk tillväxt diskuterats. Då humankapitalet är 
en viktig komponent i den ekonomiska tillväxten är det av största vikt att detta tas 
väl omhand. Dock finns det i många länder hinder i form av kunskapsflykt för att 
detta ska kunna ske på ett bra sätt. Därför behandlas detta fenomen, som funnits 
sedan globaliseringens start, närmare nedan.

Globaliseringen startade redan omkring 1870 och är således inget nytt fenomen. 
Dock avbröts den 1914, då första världskriget tog vid, och påbörjades på nytt först 
under 1950-talet för att än idag leva vidare. Globaliseringen efter de två 
världskrigen var tänkt som ett sätt att hindra världen från att på nytt dras in i en 
ekonomisk tillbakagång.96

Redan under den första globaliseringsperioden emigrerade människor från fattiga 
till rika länder. De som emigrerade var framförallt outbildade personer, då de 
fanns ett överskott på dessa i fattiga länder. Detta bidrog till att inkomster och 
lönenivåer utjämnades mellan länder. Idag är det framförallt invånare från 
länderna i Afrika som har ett överskott på outbildad arbetskraft.97 Dock är det inte 
den okvalificerade arbetskraftens flykt utomlands som ställer till med mest 
problem för utvecklingsländer utan det är kunskapsflykt, så kallad brain drain, 
som påverkar utvecklingsländerna negativt.98

Kunskapsflykt är ett begrepp som innefattar de personer med grundutbildning i 
utvecklingsländer som väljer att vidareutbilda sig i industriländer för att sedan 
fortsätta sin yrkeskarriär i dessa länder. Den främsta orsaken till att studenter 
väljer att vidareutbilda sig i industriländer är för att kvaliteten på utbildning där 
anses vara högre. Anledningen till att studenterna sedan väljer att stanna i 
utbildningslandet har grund i ekonomiska, sociala och individuella beslut. Oftast 
är det individuella grunder som ligger bakom, det vill säga möjligheten till att 
förbättra livsstil och möjlighet till en annan karriär, eftersom såväl 
levnadsstandard som arbetsmarknad anses vara bättre i industriländer.99

                                                
95 Calmfors & Persson (1999).
96 Bigsten (2003).
97 Ibid.
98 Baruch, Budhwar & Khatri (2007).
99 Ibid.
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Problemet med kunskapsflykt är att det viktiga humankapitalet går förlorat. När 
studenter väljer att stanna kvar i det land de vidareutbildat sig i får det nya 
hemlandet nytt humankapital samtidigt som det gamla landet förlorar välbehövligt 
humankapital. Då humankapitalet påverkar den ekonomiska tillväxten, 
missgynnas tillväxten i utvecklingsländer.100 Kunskapsflykt fungerar således som 
en broms för den ekonomiska tillväxten.101

4.4 Revisionen i en större kontext

Den ovan angivna teoretiska referensramen har berört tre huvudområden; 
globaliseringens och revisionens utveckling, vikten av revision samt ekonomisk 
tillväxt. Dessa tre områden är nära sammanlänkade då de alla påverkar varandra. 
Globaliseringen har som ovan beskrivits bidragit till en allt mer komplex värld. 
Gränserna har i många fall blivit mer öppna vilket har medfört att företag har 
blivit mer internationella och handeln över gränserna har ökat. I denna värld har 
revisionen fått en allt viktigare roll för utvecklingsländer, då dessa länder är 
beroende av resurser från andra länder för att kunna öka sin ekonomiska tillväxt. 
Dessa resurser ökar genom att investeringsviljan hos såväl inhemska som
utländska investerare ökar. För att öka investeringsviljan krävs dock en hög 
kvalitet på revisionen, vilket kan uppnås genom att utbildningsnivån för revisorer 
höjs. Därmed är det av största vikt att man försöker utveckla utbildningen på ett så 
bra sätt som möjligt. Även tillväxtteorierna har pekat på humankapitalet som en 
grundläggande faktor för en ökad ekonomisk tillväxt. Dock finns det främst i 
utvecklingsländer ett problem med att behålla det humankapital som finns då 
bristen på både en hög utbildningsnivå och resurser är påtaglig vilket i de flesta
fall leder till kunskapsflykt. Detta problem visar hur viktigt det är att utveckla ett 
lands ekonomiska tillväxt och därför är det viktigt att, som ett av många steg, 
uppfylla de internationella krav som finns på revision och utbildningen av 
revisorer.

                                                
100 Baruch, Budhwar & Khatri (2007).
101 Docquier, Lohest & Marfouk (2007).
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5 Utbildningssystemet för revisorer utifrån IES

I detta kapitel presenteras först den mest drivande organisationen för 
harmoniseringen av revisionsstandarder, IFAC. Det redogörs för dess arbete och 
koppling till the International Education Standards (IES). Därefter tas de 
viktigaste punkterna i IES upp. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell 

där huvudpunkterna i standarderna belyses.

5.1 International Federation of Accountants

International Federation of Accountants (IFAC) är den organisation som utvecklar 
internationella standarder inom redovisning och revision. IFAC är en oberoende 
organisation som grundades 1977 och är idag verksam i 118 länder. IFAC:s roll är 
bland annat att förbättra regleringen av revisionsyrket samt att förbättra 
kommunikationen mellan länder vad gäller bestämmelser av standarder. Deras 
mål är att, genom internationella standarder, nå harmonisering och enhetlighet i 
världen vad gäller revision och redovisning. Detta görs genom att ge ut riktlinjer 
angående etiska regler och utbildning som revisorn bör följa.102 Som medlem i 
IFAC förväntas länderna att göra sitt bästa för att följa de uppsatta 
standarderna.103 IFAC består av fyra olika underorganisationer som utvecklar de 
internationella standarderna.

 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

 International Accounting Education Standards Board (IAESB)

 International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) 104

Då denna rapport tar upp utbildningsbehovet för revisorer i världen kommer vi 
nedan enbart att behandla International Accounting Education Standards Board 
(IAESB)

                                                
102 IFAC:s hemsida.
103 IFAC Education Committee (2003).
104 IFAC:s hemsida.
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5.1.1 International Accounting Education Standards Board

International Accounting Education Standards Boards (IAESB) uppgift är att 
utveckla riktlinjer för att förbättra nivån på utbildningen för revisorer över hela 
världen. De fokuserar bland annat på utbildning, praktisk erfarenhet och prov som 
ska garantera kompetens samt behov av en fortsatt och utvecklad utbildning för 
kvalificerade revisorer.105 IAESB utvecklar även ett gemensamt 
utbildningsprogram som ska föra samman utbildning för samtliga länder i världen,
såväl för industri- som för utvecklingsländer.106

IAESB har utvecklat:

 International Education Standards (IES) som fastställer standarder som 
är allmänt accepterade som ”god praxis” för utbildning och utveckling av 
kvalificerade revisorer (professional accountants) Se vidare under avsnitt
5.2.

 International Education Practice Statements (IEPS) som tolkar, 
illustrerar och utvidgar frågor relaterade till IES. De assisterar också 
IFAC:s medlemmar med implementering av standarderna.

 International Education Papers for Professional Accountants (IEP)
som förklarar, undersöker eller analyserar utbildningsfrågor för att på så 
sätt försöka skapa en medvetenhet kring de frågor som finns och därmed 
också bidra till att föra kunskap framåt.107

5.2 International Education Standards

Då International Education Standards (IES) är det ramverk som ger riktlinjer för 
utbildning och utveckling av revisorer är det med hänsyn till uppsatsens syfte 
dessa standarder som är intressanta att titta närmare på. IES ska fungera som en 
benchmark för att visa vilken nivå som medlemsländerna förväntas uppnå i 
arbetet mot ett utvecklat revisionsyrke. Detta för att det ska ske en harmonisering 
av utbildningar världen över.108

IES ger övergripande riktlinjer för hur utbildningen av revisorer ska utformas. 
Standarderna är inte klara och tydliga utan det ges endast vaga bestämmelser om 

                                                
105 IFAC:s hemsida.
106 IFAC/IAESB (2006).
107 IFAC:s hemsida.
108 Ibid.
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utbildningens utformning.109 De kunskaper som ska uppfyllas vid en fullföljd 
utbildning i redovisning är emellertid bestämda, men är dock enbart minimikrav 
och strängare krav kan därmed bestämmas av den aktuella myndigheten i 
landet.110 IES består av åtta stycken standarder varav de sju första togs i bruk den 
1 januari 2005. Av dessa behandlar de sex första vägen mot en kvalifikation 
medan den sjunde istället visar på vilka krav som ställs på fortsatt lärande för 
redan kvalificerade revisorer. Då det är vägen mot en kvalifikation som är av 
intresse i den här uppsatsen redogörs nedan för IES 1-6.

5.2.1 Genomgång av International Education Standards 1-6

IES 1 innehåller de regler gällande förkunskapskrav som ställs för att få delta i en 
revisorsutbildning. Syftet med den här standarden är att fastställa att de studenter 
som antas till utbildningen har en bakgrund som gör att det kan anses rimligt att 
de ska kunna uppnå goda resultat i sina studier. Enligt IES 1 p. 6 ska 
intagningskraven motsvara de krav som ställs för att komma in på en 
universitetsutbildning vid ett erkänt universitet. Standarden säger också att ju 
lägre förkunskapskraven är desto mer måste revisorsutbildningen täcka in.111

IES 2 reglerar innehållet i revisorsutbildningen. Målet med IES 2 är att 
medlemmarna i IFAC ska inneha tillräckligt med avancerad revisionskunskap för 
att de ska kunna agera som kompetenta revisorer i en föränderlig omvärld. IES 2 
p. 11 menar att revisorsutbildningen ska vara tillräckligt lång och intensiv för att 
kunna göra detta. Dock preciseras detta i p. 12 där två års fulltidsstudier sägs vara 
ett minimum. Innehållet specificeras i p. 14, 23, 25 och 28. Det som måste finnas 
med är 

 redovisning, finansiering och annan likartad kunskap,

 organisations- och företagskännedom samt

 IT-kunskap.112

IES 3 behandlar de yrkesfärdigheter som en blivande revisor ska uppnå och sättet 
på vilket dessa ska läras ut. IES 3 p. 13 behandlar de viktigaste egenskaper som 
bör uppfyllas för att bli revisor, dessa innefattar bland annat intellektuella 
färdigheter och företagsekonomiska färdigheter. Vidare står det i IES 3 p. 19 att 
all utbildning inom revision bör innehålla en viss del av generell utbildning. 
Denna kan dock variera från land till land vilket framgår av IES 3 p. 20. Slutligen 

                                                
109 IFAC (2003) IES 1.
110 IFAC (2003) IES 2.
111 IFAC (2003) IES 1.
112 IFAC (2003) IES 2.
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framgår det av IES 3 p. 24 att implementeringen av IES beror på hur omgivningen 
ser ut och hur utbildningen i medlemslandet är uppbyggd.113

IES 4 behandlar värderingar, etik och attityd114 som studenten ska uppnå under 
sin utbildning inom revision. Enligt IES 4 p. 13 ska utbildningsprogrammet för 
blivande revisor innehålla ett ramverk för värderingar, etik och attityd som är 
viktiga inom yrkeskåren och som i sin tur är viktiga för allmänheten. Vidare står 
det i IES 4 p. 14 att de krav som ställs ska stämma överens med relevanta
nationella bestämmelser, vilka i sin tur ska följa IFAC:s Code of Ethics. IES 4 p.
16 tar därefter upp att bestämmelserna ska anpassas efter nationell och kulturell 
miljö, men ställer även upp minimikrav som ska inkluderas, till exempel 
yrkesuppförande och revisorns oberoende.115

IES 5 behandlar kraven på praktisk erfarenhet. Huvudregeln är enligt p. 10 att den 
praktiska erfarenheten ska vara tillräckligt lång och intensiv för att ge 
kandidaterna en chans att visa att de uppnått den kunskap som behövs för att 
kunna utföra sitt arbete med stor kompetens. Den därpå följande punkten fastslår 
att minimitiden för den praktiska träningen bör vara tre år. Dock kan denna period 
kortas ned med upp till tolv månader om det finns starka inslag av revision i 
tidigare högre utbildning exempelvis mastersutbildning. Den praktiska 
utbildningen kan enligt p. 16 genomföras efter avklarad utbildning eller löpande 
vid sidan av studierna. Enligt IES 5 p. 18 är det medlemsorganisationernas ansvar
att den praktiska utbildningen som studenterna genomför är godtagbar. Praktisk 
utbildning bör genomföras och styras under ledning av en mentor som är en 
erfaren medlem i någon av IFAC:s medlemsorganisationer.116

IES 6 innehåller bestämmelser för hur den sista bedömningen av skicklighet och 
kompetens innan kvalifikationen ska gå till. Innan man får sin kvalifikation som 
revisor måste det göras en formell bedömning. Denna sista bedömning får utföras 
av någon av IFAC:s medlemsorganisationer eller av en lagstiftande myndighet 
med stort stöd från någon av IFAC:s medlemsorganisationer.117

För att få en överblick av ovan beskrivna standarder sammanställs de nedan.

                                                
113 IFAC (2003) IES 3.
114 De engelska begreppen för Värderingar, Etik och Attityd är Professional Values, Ethics and 
Attitudes.
115 IFAC (2003) IES 4.
116 IFAC (2003) IES 5.
117 IFAC (2003) IES 6.
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Tabell 5.1 Sammanställning av kraven på revisorns utbildning enligt IES 

IES

Förkunskapskrav Uppfylla förkunskaper som krävs för att 
bli antagen till en erkänd 
universitetsutbildning. (IES 1 p. 6.)

Innehåll i revisionsutbildning Utbildningen ska innehålla redovisning, 
finansiering och annan likartad kunskap, 
organisations- och företagskännedom 
samt IT-kunskap. (IES 2 p. 14) Den ska 
vara tillräckligt lång och intensiv. (IES 
2 p. 11) 

Yrkesfärdighet Passande mix av egenskaper för att 
kunna bli kvalificerad revisor, bland 
annat intellektuella, tekniska och 
personliga färdigheter. (IES 3 p.12) (IES 
3 p.12)

Värderingar, etik och attityd Ge ett ramverk för värderingar, etik och 
attityd som är viktiga för en blivande 
revisor. (IES 4 p. 13)

Praktisk erfarenhet Ska vara tillräckligt lång och intensiv 
för att studenten ska kunna ta del av 
kunskap och därmed uppnå 
yrkeskompentens. (IES 5 p. 10)  
Minimum 3 år, har man utbildning med 
stark praktisk anknytning får man 
tillgodoräkna sig 1 år. (IES 5 p. 11)

Bedömning av skicklighet och 
kompetens innan 
kvalifikation

Inga krav på prov, däremot ska det 
kunna fastställas att studenten har 
kompetens inom området. (IES 6 p. 11)
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6 Empiri

Detta kapitel är uppdelat i två delar. I första delen kartläggs Nigerias 
revisorsutbildning och problem med utbildningen tas upp utifrån intervjuer med 
representanter för två av de stora revisionsbyråerna. Andra delen redogör för det 

material som framkommit genom intervjuerna med forskare på området.

6.1 Del 1 - Nigerias utbildningssystem av revisorer

6.1.1 Intervjuer

Uppsatsens intervjuer har genomförts med respondenter från två olika grupper, 
dels med revisorer från stora internationella revisionsbyråer, dels med experter på 
området. Detta upplägg har medfört att vi valt att framställa empirin i två olika 
delar. I den första delen kartläggs Nigerias utbildningssystem och problem på 
området tas upp utifrån intervjuerna med revisorer på de stora revisionsbyråerna.
Därefter, i del två, diskuteras harmoniseringen av revisionsstandarder på ett
generellt plan utifrån intervjuerna med experterna på området.

6.1.2 Kartläggning av utbildningssystemet

Det finns olika möjligheter för att få påbörja utbildning för att bli kvalificerad
revisor i Nigeria. Det första alternativet kräver en examen från ett universitet. Den 
genomförda utbildningen behöver dock inte innehålla någon redovisning utan kan 
istället vara exempelvis en jurist- eller läkarexamen. Utbildningens inriktning
påverkar dock den fortsatta vägen mot att bli kvalificerad som revisor. ICAN 
tillhandahåller fem olika prov som ges på engelska:

 Foundation 
 Intermediate 
 Professional Examination 1 (PE 1)
 Professional Examination 2 (PE 2)
 Professional Examination 3 (PE 3)

Då de första proven som ges examinerar baskunskaper i redovisning och revision 
behöver studenter som har en examen i redovisning från ett universitet bara göra 
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de tre sista proven, PE 1, PE 2 och PE 3. Är universitetet dessutom godkänt av 
ICAN för att undervisa i redovisning krävs enbart att studenten gör de två 
sistnämnda proven, PE 2 och PE 3, för att kunna bli kvalificerad som revisor. Det 
är bara de studenter med annan examen än i redovisning som måste genomföra 
samtliga prov med godkänt resultat. Dock kan undantag ges på vissa moment, 
beroende på vad studenterna har för tidigare utbildning.

Den andra möjligheten till att bli kvalificerad revisor hos ICAN är genom att, 
istället för en universitetsutbildning, gå en utbildning hos ICAN som går under 
benämningen Accounting Technician’s Scheme (ATS). I ATS läroplan finns 
finansiering, redovisning, företagsekonomi, IT-kunskap och yrkesetik, ämnen som 
alla behandlas på ett eller annat sätt. Genom ett godkänt ATS-prov får studenten 
ifråga behörighet att skriva ICAN:s prov och kan genom dessa nå en kvalifikation 
som revisor.

Det finns inga krav på praktik för att få skriva de olika proven. Då provtillfällen 
äger rum var sjätte månad finns det därför teoretiskt sätt en möjlighet för studenter 
med redovisningsbakgrund att klara de prov som krävs inom ett år. Att klara
proven innebär dock inte att studenten automatiskt blir godkänd som medlem i 
ICAN. För detta krävs det att en kvalificerad revisor styrker att studenten i fråga
arbetat praktiskt med revision i minst arton månader. Genomsnittstiden det tar för 
en student med en redovisningsexamen att bli kvalificerad revisor är sex år vilket 
inkluderar fyra års universitetsstudier. För studenter med annan 
utbildningsbakgrund än redovisning är genomsnittstiden åtta år. Till skillnad från 
Sverige där revisorer kan bli godkända alternativt auktoriserade finns det i Nigeria 
bara en nivå.

Ett medlemskap i ICAN är tillgängligt för alla nationaliteter vars krav stämmer 
överens med ICAN. De flesta västafrikanska länder accepterar en kvalifikation 
från ICAN för att få arbeta som revisor i dessa länder. Om man sedan tidigare är 
medlem i till exempel Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
kan man gå en konverteringskurs för att lära sig skatteregler och få kunskap om de 
redovisningsfrågor som gäller i Nigeria. Denna kurs avslutas dock inte med ett 
prov utan en intervju som ska avgöra om kandidaten är en lämplig ICAN-medlem. 

För att få en överblick av det ovan beskrivna utbildningssystemet sammanställs 
detta efter samma princip som för IES sex standarder i kapitel 5.
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Tabell 6.1 Sammanställning av Nigerias utbildningssystem

Nigeria
Förkunskapskrav Universitetsutbildning utan 

ämneskrav  alt. utbildning via ICAN.

Innehåll i 
revisionsutbildning

Finansiering, Redovisning, 
Företagsekonomi, IT-kunskap, Etik. 
Utbildningen är i genomsnitt 6-8 år 
beroende på bakgrund inkl. 4 års 
universitetsstudier.

Yrkesfärdighet Ingen uppgift

Värderingar, etik och 
attityd

Ingår i revisionsutbildningen.

Praktisk erfarenhet Inga krav på praktisk erfarenhet 
innan utförande av prov. Dock 18 
månader innan man blir kvalificerad 
revisor enligt ICAN.

Bedömning av 
skicklighet och 
kompetens innan 
kvalifikation

5 st examensprov vid ej utförd 
universitetsutbildning inom 
redovisning, 2 alt. 3 st vid 
universitetsutbildning i redovsning.

6.1.3 Identifierade problem och åtgärder 

Via intervjuerna har två stora problem påpekats av samtliga respondenter. Dessa 
är bristen på humankapital och bristen på resurser, vilka resulterar i att det är svårt 
att finna kompetent personal och att kvalitetsskillnader mellan stora och mindre 
revisionsbyråer uppstår.  

6.1.3.1 Problem att finna kompetent personal

Ett problem som lyfts fram av både Adeyemi och Impey är svårigheten att 
rekrytera kompetent personal med kunskap i redovisning. Impey påpekar att den 
grundutbildning som sker i Nigeria är avsevärt mycket sämre än den som sker 
internationellt, vilket gör det svårt att hitta folk med tillräcklig kompetens. Då 
PwC är ett internationellt företag och därför har samma krav på sina anställda 
över hela världen blir det svårt att hitta kompetenta rekryter för PwC i Nigeria.

Adeyemi framhäver att då många studenter åker till USA eller Storbritannien för 
att ta sin masterexamen och sedan väljer att stanna kvar innebär det att mycket 
kompetens går förlorad. Dessutom har ofta de studenter som genomfört sin 
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utbildning i Nigeria stora planer för framtiden som innefattar att efter att ha nått 
medlemskap i ICAN flytta utomlands eftersom möjligheterna där ses som större 
och lönerna är högre. För att undvika en sådan flykt har KPMG ställt upp regler 
för sina anställda som innebär att det är tillåtet att göra maximalt ett prov per år. 
På så sätt håller KPMG kvar sina anställda under en längre tid och således hoppas 
företaget på att de anställda under utbildningstiden har hunnit stadga sig och att 
viljan att stanna kvar i Nigeria därmed blivit större. 

6.1.3.2 Stora kvalitetsskillnader
En annan åsikt som både Adeyemi och Impey understryker som ett stort problem 
är att det finns en väldigt stor skillnad mellan hur de stora internationella 
revisionsbyråerna arbetar i förhållande till de mindre nationella revisionsbyråerna. 
Adeyemi menar att kvaliteten på revisionen utförd av en mindre revisionsbyrå är 
mycket bristfällig och att alla större företag som söker en tillförlitlig revision 
vänder sig till någon av de större revisionsbyråerna då de mindre inte håller
måttet. Anledningen till den bristfälliga revisionen är enligt Adeyemi att de inte 
har de resurser som krävs för att hålla sig uppdaterade på nya regler. Många 
byråer har inte heller råd att köpa in de nya redovisningsstandarderna varje år. 
KPMG:s stora internationella nätverk ger företaget helt andra förutsättningar och 
de kan bland annat kontinuerligt tillhandahålla utbildningar och 
uppdateringskurser.

Enligt Adeyemi är ICAN medvetna om det sistnämnda problemet och har sedan 
många år tillbaka arbetat för att hjälpa de mindre revisionsbyråerna. Två viktiga 
åtgärder som vidtagits är ett slags mentorskap och erbjudande om kurser i aktuella 
ämnen.

Det så kallade mentorskapet innebär att revisorer från de fyra stora internationella 
revisionsbyråerna besöker de mindre revisionsbyråerna för att se hur de arbetar 
och hur de håller sig uppdaterade angående nya regler. Dessutom går de igenom 
ett par revisioner för att säkerställa kvaliteten av byråns arbete. Målet med detta 
arbete är att ge de mindre revisionsbyråerna tips om hur de kan förbättra sitt 
revisionsarbete. Insatsen har inte för avsikt att sätta dit någon utan ska fungera 
som en hjälp för företaget. Den andra åtgärden är att ICAN håller seminarier för 
de mindre bolagen. Dock kan ICAN inte tvinga någon att delta och då det kostar 
pengar för personalen att ta sig till seminarierna är uppslutningen inte hög. Enligt 
Adeyemi har det här problemet sina rötter i avsaknaden av resurser. En annan 
avgörande faktor till att kvaliteten inte är lika hög på de mindre bolagen som för 
de stora är att övervakningssystemen inte är tillräckligt effektiva. ICAN har 
nämligen inte rättigheter att ge ut sanktioner och Adeyemi menar att så länge det 
inte ges ut några sanktioner så finns det inte heller några incitament för de mindre 
bolagen att följa de regler som finns och de råd de får.
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6.2 Del 2 - Harmonisering i utvecklingsländer

6.2.1 Intervjuer

Intervjuerna med Caroline Aggestam och Gert H. Karreman har resulterat i ett 
empiriskt material som ger en generell bild av harmoniseringen av 
utbildningssystemet för revisorer i utvecklingsländer. En del av våra frågor 
besvarade Karreman genom en bifogad rapport som kommer att publiceras i 
januari 2008. I de fall som rapporten använts nedan är den refererad till. Nedan 
presenteras materialet som samlades in under de två intervjuerna tillsammans.

6.2.2 Problem vid harmonisering

Både Caroline Aggestam och Gert H. Karreman pekar på att det finns problem vid 
harmoniseringen av internationella standarder i utvecklingsländer. Karreman 
påpekar också att det finns olika problem i olika länder vilket gör det svårt att 
generalisera problemen, dock finns det ett par problem som ändå är 
återkommande.

Enligt Aggestam är det övergripande problemet att även då de internationella 
standarderna har implementerats i många utvecklingsländer tillämpas de inte i 
praktiken. Karreman menar att grundproblemet till att standarderna inte tillämpas 
i praktiken är bristen på kunskap och resurser i utvecklingsländer, vilken också är 
den största skillnaden till industriländernas situation. Exempelvis är kvaliteten på 
universitetsutbildningarna ofta för låg, examensproven stämmer inte alltid överens 
med internationella krav och etik lärs inte ut som ett eget ämne118. Dessutom 
brister kraven på den praktiska erfarenheten då de istället för att ställa krav på vad 
som ska uppnås under den praktiska utbildningen ofta ställer krav på längden på 
utbildningen.

Även Aggestam pekar på bristen på resurser som ett stort problem och nämner 
som ett exempel bristen på tillgängligheten av IFRS och ISA. IFRS, som ges ut av 
IASB, kostar pengar, till skillnad från ISA som går att finna gratis på Internet. 
Detta gör att det blir dyrt att vidareutveckla sig i takt med att nya standarder 
utvecklas då det varje år behövs införskaffas nya standarder. Även den begränsade 
tillgången på teknologi och användning av datorer gör att utvecklingsländer inte 
kan följa de förändringar som uppkommer på området. Därmed kan det även 
uppkomma problem med att ta del av ISA. Varken instruktörer, blivande revisorer 
eller utbildade revisorer har råd att köpa en uppdaterad utgåva varje år. Detta är 
ett hinder för att de ska kunna hålla sig uppdaterade och det blir därför svårt att 

                                                
118 Karreman (2008).
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lära ut korrekt kunskap. Karreman poängterar också att avsaknaden av 
kvalificerade mentorer är ett stort problem i utvecklingsländer.

6.2.3 Är en harmonisering möjlig?

På frågan om respondenterna tror att en fullständig harmonisering är möjlig börjar 
Karreman med att förklara att anledningen till att Världsbanken är intresserad av 
en harmonisering av redovisnings- och revisionsstandarder är för att redovisning 
och revision är viktigt för utvecklingen av den globala ekonomin, men att den 
främsta pådrivaren för en harmonisering av utbildning för revisorer inte är
Världsbanken utan IFAC. Trots att viljan finns hos Världsbanken och IFAC är det 
tveksamt om en harmonisering är möjlig.

Aggestam anser att det finns ett par faktorer som påverkar huruvida en 
internationalisering av revisionsstandarder är möjlig. Då IFAC, som många andra 
organisationer, är beroende av att få med sig de stora länderna, försvårar detta 
möjligheten till ett mer tydligt och precist regelverk. En anledning till detta kan 
vara att de stora länderna, till exempel USA och Storbritannien, inte har varit 
tillräckligt villiga att förändra sina system till internationella standarder då det 
finns en stolthet i de nationella systemen. Dock har USA efter Enron-skandalen 
gjort en öppning för internationella standarder, vilket har inneburit att FASB och 
IASB har inlett ett samarbete. Aggestam menar därmed att möjligheten till en 
harmonisering beror på hur de stora länderna ställer sig till frågan om 
harmonisering.

Karreman är inne på samma spår som Aggestam och menar att det fortfarande 
finns hopp för en fullständig harmonisering. Dock säger han något motsägelsefullt 
även att skillnaden mellan de olika standardsättarna är så pass stor att en 
fullständig harmonisering i princip är omöjlig. Dessutom räcker det inte att en 
fullständig harmonisering nås då denna kan gå förlorad om den inte 
upprätthålls119.

6.2.4 Resultat av harmoniseringsarbetet så här långt

Karreman har nyligen skrivit en rapport för GAE som ska publiceras i januari 
2008. I denna har han bland annat undersökt hur effektivt harmoniseringsarbetet 
har varit så här långt. Det som var känt redan innan var att gapet mellan
implementering och tillämpning är störst i utvecklingsländer, dock visar empiriska 

                                                
119 Karreman (2008).
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bevis på att detta gap minskar i snabb takt.120  Slutsatsen av rapporten är ändå att 
det fortfarande återstår ett stort arbete för att kunna nå en harmonisering av 
revisorsutbildningen.121 Aggestam har uppfattat det som att harmoniseringen av 
redovisnings- och revisionsstandarder har varit mer framgångsrik i asiatiska 
utvecklingsländer jämfört med afrikanska. Troligen är anledningen till detta att 
den asiatiska krisen fungerade som ett ”wake-up call” för de asiatiska länderna. 
Vidare resonerar Aggestam kring att de internationella standarderna för revision 
visar en tendens på att följa samma utveckling som implementeringen av IFRS
vilket bör innebära att även standarderna för revisorsutbildningen i längden bör 
göra detsamma.

                                                
120 Karreman (2008).
121 Ibid.
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7 Analys

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska 
referensramen. Det inledande avsnittet ger en jämförelse av Nigerias 
utbildningssystem och utbildningssystemet enligt IES. Därpå följer en diskussion 
kring de problem som framkommit för en harmonisering av revisionsstandarderna 

samt en diskussion kring hur framtidsutsikterna ser ut på området.

7.1 Jämförelse av utbildningssystemen 

I tidigare kapitel har vi kartlagt vilka krav som IES ställer på utbildning inom 
revision och även så långt det varit möjligt kartlagt Nigerias utbildningssystem. 
Nedan har vi, med hjälp av en tabell, sammanställt dessa system för att underlätta 
en jämförelse dem emellan.

Tabell 7.1 Sammanställning av utbildningssystemet enligt Nigeria och IES

Nigeria IES

Förkunskapskrav Universitetsutbildning utan ämneskrav  
alt. utbildning via ICAN.

Uppfylla förkunskaper som krävs för att 
bli antagen till en erkänd 
universitetsutbildning. (IES 1 p. 6.)

Innehåll i 
revisionsutbildning

Finansiering, Redovisning, 
Företagsekonomi, IT-kunskap, Etik. 
Utbildningen är i genomsnitt 6-8 år 
beroende på bakgrund inkl. 4 års 
universitetsstudier.

Redovisning, finansiering och annan 
likartad kunskap, organisations- och 
företagskännedom samt IT-kunskap. (IES 
2 p. 14) Den ska vara tillräckligt lång och 
intensiv. (IES 2 p. 11) 

Yrkesfärdighet Ingen uppgift Passande mix av egenskaper för att kunna 
bli kvalificerad revisor, bland annat 
intellektuella, tekniska och personliga 
färdigheter. (IES 3 p. 12)

Värderingar, etik och 
attityd

Ingår i revisionsutbildningen. Ge ett ramverk för värderingar, etik och 
attityd som är viktiga för en blivande 
revisor. (IES 4 p. 13)

Praktisk erfarenhet Inga krav på praktisk erfarenhet innan 
utförande av prov. Dock 18 månader 
innan man blir kvalificerad revisor 
enligt ICAN.

Ska vara tillräckligt lång och intensiv för 
att studenten ska kunna ta del av kunskap 
och därmed uppnå yrkeskompentens. (IES 
5 p. 10)  Minimum 3 år, har man 
utbildning med stark praktisk anknytning 
får man tillgodoräkna sig 1 år. (IES 5 p. 
11)

Bedömning av 
skicklighet och 
kompetens innan 
kvalifikation

5 st examensprov vid ej utförd 
universitetsutbildning inom 
redovisning, 2 alt. 3 st vid 
universitetsutbildning i redovsning.

Inga krav på prov, däremot ska det kunna 
fastställas att studenten har kompetens 
inom området. (IES 6 p. 11)
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7.1.1 Överensstämmelse med IES

Utifrån ovanstående sammanställning kan klarläggas att Nigeria på fyra punkter 
uppfyller de krav som IES ställer. Den första gäller de förkunskaper som ställs. 
Då ICAN kräver en universitetsutbildning för att kunna påbörja utbildningen till 
revisor överstigs de krav som IES ställer. Den andra punkten gäller 
revisorsutbildningens innehåll och det framgår att de blivande revisorerna utbildas 
inom de områden som IES ställer krav på. Vidare framgår det av tabellen att etik 
ingår i revisorsutbildningen och att bedömningen av skicklighet och kompetens 
sker via att en rad prov måste genomföras med godkänt resultat. Därefter har vi 
funnit att Nigeria har lägre krav än IES på en punkt och det är kravet på praktisk 
erfarenhet. Slutligen har det inte kunnat konstateras om Nigeria uppfyller de krav 
på yrkesfärdigheter som IES ställer. 

7.1.1.1 Förkunskapskrav
I Nigeria finns det tre olika vägar att gå för att få behörighet till att ta del av 
revisorsutbildningen. Som ovan redogjorts för är alternativen att antingen gå en 
universitetsutbildning med redovisning som inriktning eller en 
universitetsutbildning med annat ämne som inriktning. Det tredje alternativet är 
att ta del av utbildning via ICAN. Det kan då ifrågasättas om samtliga av dessa tre 
vägar leder fram till lika bra förkunskaper som gör att utbildningen för revisorer 
kan genomföras på ett likartat sätt för samtliga studenter. Givetvis skiljer 
kunskapsnivån och kraven sig från universitet till universitet oavsett var i världen 
man befinner sig, men ökar inte skillnaderna om inte grundutbildningen är 
densamma? Vidare kan man fundera på vilken betydelse grundutbildningen har 
för den framtida utbildningen inom revision. Enligt IES räcker det med att 
studenterna har visat att de kan ta del av den kunskap som har lärts ut. Oavsett 
vilken väg studenterna väljer att gå har de genomfört en utbildning och därmed 
har de visat att de kan ta till sig utlärd kunskap.

7.1.1.2 Innehåll i revisorsutbildning
Revisorsutbildningen i Nigeria innehåller de krav som IES ställer. Det framgår 
dock inte av IES i vilken omfattning dessa ämnen ska läras ut. Det enda som 
fastställs är att utbildningen ska vara tillräckligt lång och intensiv för att studenten 
ska kunna ta del av viktig revisionskunskap, vilket får anses som ett väldigt diffust 
uttalande då det är svårt att avgöra vad detta innebär i praktiken. 
Revisorsutbildningen i Nigeria är i genomsnitt 6-8 år inklusive fyra års 
universitetsutbildning. Under dessa år borde det vara möjligt för den blivande 
revisorn att få en utbildning som enligt IES ska anses vara tillräckligt lång och 
intensiv.



51

7.1.1.3 Yrkesfärdigheter
Som ovan redogjorts för gick det inte att peka på om kravet angående 
yrkesfärdigheter uppfylls då det utgör en subjektiv bedömning. Detta är en fråga 
som går att resonera kring då de studenter som genomgått en utbildning med rätt 
innehåll, fått godkänt resultat på examensprov som examinerat rätt saker och 
därtill fått den praktiska erfarenhet som krävs, allt enligt IES, rimligtvis bör kunna 
uppfylla de färdigheter som ställts upp i IES 3. Då Nigeria, med undantag för den 
praktiska erfarenheten, i stort sett infriar dessa punkter bör de åtminstone vara 
nära att uppfylla detta krav, något som dock, som tidigare nämnts, inte framgår av 
undersökningen.

7.1.1.4 Värderingar, etik och attityd
Värderingar, etik och attityd är enligt Adeyemi en del av revisorsutbildningen i 
Nigeria. Då dessa moment är viktiga för att en revision ska anses trovärdig av 
utomstående intressenter är det viktigt att dessa tre aspekter lärs ut grundligt. 
Dock påpekade Karreman att etik generellt sett ofta inte lärs ut som ett eget ämne 
i utvecklingsländer. Intressant är dock att etik inte heller i Sverige lärs ut som ett 
eget ämne för blivande revisorer. Karremans kritik gäller med andra ord inte bara 
utvecklingsländer. En skillnad mellan Sverige och Nigeria skulle kunna vara att 
etik i en större utsträckning är inbakat i övriga ämnen i Sverige. Detta vet vi dock 
ingenting om då undersökningen som sagt inte påvisat i vilken utsträckning etik 
lärs ut i Nigeria.

Värderingar, etik och attityd är moment som är intressanta i den meningen att de 
är mycket personlighetsanknutna. Naturligtvis är möjligheten stor att en 
utbildning i dessa ämnen skulle kunna förbättra och utvidga studenternas etiska 
tänkande, men de personliga värderingarna är ofta djupt rotade. De personliga 
värderingarna färgas av den bakgrund studenten har, därmed bör kultur och 
omgivning således vara viktiga faktorer som kan påverka dessa värderingar. I 
Nigeria och i många andra utvecklingsländer är som tidigare uppmärksammats 
korruption vitt utbrett, något som kan tänkas vara en faktor som påverkar de etiska 
värderingarna. Att de personliga värderingarna ofta är djupt rotade och att olika 
värderingar antagligen är olika viktiga världen över borde innebära att detta är en 
punkt som är svår att harmonisera.

7.1.1.5 Praktisk erfarenhet
Kravet på praktisk erfarenhet i Nigeria är lägre jämfört med de krav som IES 
ställer, då kravet på den praktiska erfarenheten är 18 månader i Nigeria medan 
IES ställer ett minimikrav på 24 månader. Dock står det samtidigt i IES att den 
praktiska erfarenheten ska vara tillräckligt lång för att studenten ska kunna ta del 
av revisorsutbildningen. Frågan är huruvida detta uppfylls i Nigeria. Kan en 
blivande revisor få tillräckligt med kunskap genom ett och ett halvt års 
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arbetslivserfarenhet? Dock är det inte antalet år av praktisk erfarenhet som är det 
viktiga utan dess innehåll, vilket Karreman påpekade som en brist i den praktiska 
utbildningen som utvecklingsländer generellt har. Då revision är ett yrke som 
likställs med ett hantverk och främst lärs ut genom praktisk erfarenhet torde det 
vara så att Nigeria inte uppfyller IES krav på denna punkt. Det tar tid att lära sig 
revision. Å andra sidan verkar inte målet med kravet vara att studenterna ska vara 
fullärda efter sin praktik eftersom i så fall IES krav på utbildning borde vara än 
längre. Revisorer brukar dessutom påpeka att revisionsyrket innebär ett ständigt
lärande då regelverk och dylikt hela tiden uppdateras och utvecklas. Frågan är hur 
stor påverkan avvikelsen mellan IES och ICAN:s krav egentligen har, då det krävs 
att det praktiska arbetet fortskrider för att upprätthålla kunskapsnivån.

7.1.1.6 Bedömning av skicklighet och kompetens inför kvalifikation
Det traditionella sättet att bedöma skicklighet och kompetens är genom olika 
sorters prov. I Nigeria erbjuder ICAN fem olika examensprov beroende på den 
akademiska bakgrund som studenten har. Då IES i sin standard kräver att 
studenternas kunskaper ska prövas på något sätt borde ICAN:s examinationsform 
således utgöra ett godkänt sätt att göra detta på. Dock går det inte att påvisa om 
provens innehåll överensstämmer med de krav som enligt IES ska uppfyllas vid 
en kvalifikation, något som Karreman menade är ett vanligt förekommande 
problem i utvecklingsländer generellt. Men då innehållet i revisionsutbildningen i 
Nigeria överrensstämmer med IES bör man kunna utgå ifrån att även proven testar 
dessa områden.

7.1.2 Uppfylls kraven i praktiken?

Utifrån ovanstående jämförelse kan konstateras att Nigerias utbildning enbart 
brister på en punkt jämfört med de internationella standarderna. Dock utgår 
ovanstående uppställning från de officiella krav som de stora internationella 
byråerna ställer och hur de utarbetar sin internutbildning för att de anställda ska 
kunna klara av ICAN:s examensprov. Det framgår av empirin att de mindre 
revisionsbyråerna, enligt de stora, inte har råd att ta del av den utbildning som 
ICAN tillhandahåller och därmed kan det tänkas att de inte heller har råd att 
anordna en egen internutbildning för sina anställda. Detta måste anses som en 
brist i revisorsutbildningen i Nigeria även om de mindre revisionsbyråernas 
anställda måste klara av ICAN:s prov för att kunna bli kvalificerad som revisor. 

Vidare framgår det av empirin att de fyra stora internationella revisionsbyråerna 
tillsammans med ICAN besöker de mindre revisionsbyråerna för att ge dem 
vägledning till en bättre revision. Då det inte finns några sanktioner om de mindre 
revisionsbyråerna inte följer de råd de får finns det inga incitament för dem att 
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förbättra sig. Därför finns det säkerligen mindre revisionsbyråer som inte bryr sig 
om ICAN:s besök och därmed förbättras inte kvaliteten på revisionen. 
Undersökningen har påvisat att de fyra stora internationella revisionsbyråerna 
reviderar 90 % av bolagen på börsen och det är trots allt trovärdigheten för de 
börsnoterade företagens ekonomiska situation som är den viktigaste för att 
investerare ska vilja investera i Nigeria. Det återstår dock 10 % som revideras av 
mindre revisionsbyråer och dessa bör även revideras av kompetent personal för att 
på så sätt kunna presentera tillförlitlig information för samtliga företag på den 
nigerianska börsen. Då revisionen är viktig för utvecklingsländernas utveckling 
eftersom det möjliggör för utländska investerare att investera i landet borde 
Nigeria ha ett stort intresse av att revisionsbyråerna utför en tillförlitlig revision. 
Som tidigare sagt betyder ju utländska investeringar mycket för utvecklingsländer 
och dess utveckling.

7.1.3 IES utformning

IES standarder är diffust formulerade och hur standarderna tolkas skiljer sig från 
land till land. Standardernas utformning gör att de blir relativt lätta att uppfylla 
och därför säger de egentligen inte så mycket om kvaliteten på utbildningen.
Exempelvis säger de inte något om i vilken omfattning olika ämnesområden, som 
till exempel IT-kunskap, ska läras ut. I vilken utsträckning de olika ämnena lärs ut 
i praktiken skiljer sig med största sannolikhet åt även mellan de olika 
revisionsbyråerna i landet. Utifrån ovanstående resonemang blir det svårt att 
kvalitetssäkra utbildningen för revisorer i Nigeria då de mindre byråerna inte 
verkar ha samma standard på utbildningen som de större revisionsbyråerna. Dock 
bör här återigen framhållas att vi inte varit i kontakt med några mindre byråer som 
kan bemöta detta påstående.

Ovan har det nämnts att IES är diffust utformat och att det därmed inte är svårt att 
uppfylla de krav som ställs. Frågan är således varför IFAC inte har preciserat 
reglerna för att på så sätt göra utbildningar mer jämförbara över gränserna. 
Aggestam framhöll att det var viktigt för IFAC att få de stora industriländerna,
såsom Storbritannien och USA, att acceptera de standarder som utvecklas 
eftersom risken annars hade varit att de inte hade accepterat standarderna och 
därmed ställt sig utanför harmoniseringsarbetet. För att kunna få med de stora 
industriländerna i kampen för en harmonisering har det därför varit viktigt att 
tillgodose deras önskemål att inte behöva ändra sitt eget utbildningssystem i så 
stor utsträckning. Detta torde vara en viktig anledning till att standarderna är vagt 
utformade. En annan anledning till detta skulle kunna vara det faktum att länderna 
har olika uppbyggnad och olika förutsättningar såväl kulturellt som socialt. IFAC 
har också tydligt uttryckt att de inte är intresserade av någon detaljreglering, vilket 
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kan ses som en sund attityd i dagsläget. Då standarderna är utformade efter 
industriländerna är det tillräckligt svårt för utvecklingsländerna redan utan en 
detaljreglering att uppfylla de internationella standarderna. Det faktum att 
standarderna är utformade efter industriländernas system bör också has i åtanke då 
det medför att utvecklingsländerna till skillnad från många industriländer har en 
mycket lång väg att vandra och därmed kommer det också att ta tid för dessa att 
anpassa sig till dagens internationella standarder. I och med det bör de 
internationella organisationerna lägga ned mycket tid och resurser för att 
möjliggöra en fullständig implementering i utvecklingsländer.

7.2 Identifierade problem i utbildningssystem för revisorer

De genomförda intervjuerna har pekat på en rad olika problemområden inom 
revisorsutbildningen i Nigeria, varav det största området innefattar bristen på 
humankapital och resurser. Dessa är båda viktiga faktorer i tillväxtteorierna och är 
avgörande för hur ett lands ekonomiska tillväxt utvecklas. Två ytterligare problem 
är bristen i övervakningssystemet och den utbredda korruptionen.

7.2.1  Avsaknad av humankapital

Ett av huvudproblemen gällande humankapitalet är att det finns en stor brist på 
kvalificerad arbetskraft vilket med stor sannolikhet har grund i landets utbredda 
fattigdom. Det känns logiskt att utbildningsnivån i landet blir lidande när över 70 
% av landets befolkning lever i extrem fattigdom. Dessutom kan det, som teorin 
om humankapital belyser, vara svårt att ändra en trend om släkten i generationer 
inte utbildat sig. Mycket talar för att Nigeria är ett av de länder som har fastnat i 
den så kallade fattigdomsfällan på grund av den höga fattigdomen och låga 
utbildningsfrekvensen. Därtill pekade Impey på att grundutbildningen är så pass 
bristfällig att den inte kan mäta sig med internationella utbildningar. De 
uppräknade problemen är antagligen grunden till det problem som Karreman 
pekade på om att det inte finns tillräckligt med kompetenta mentorer. Statistiken 
visar dock att analfabetismen är på väg ner vilket kan vara ett tecken på att 
utbildningen ändå är på rätt spår och landet därmed kanske är på väg ur 
fattigdomsfällan. Dessutom har korruptionen minskat rejält på senare år vilket 
också bör ses som en viktig faktor i sammanhanget. Å andra sidan visade 
statistiken över den andel som avslutar påbörjade studier en annan sida av myntet 
vilket gör det svårt att avgöra på vilket håll trenden egentligen går.

Det har under uppsatsens gång visat sig att utbildningen i Nigeria inte håller en 
hög nivå och att andelen som fullföljer påbörjad utbildning är relativt låg. Utifrån 
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undersökningen verkar det som att det är den praktiska utbildningen, så kallat 
learning by doing, är den faktor som tillämpas i störst utsträckning. Då de mindre 
revisionsbyråerna inte har råd att ta del av den utbildning som ICAN 
tillhandahåller torde det vara så att de lär de nyanställda genom praktisk 
utbildning det vill säga de lär sig genom att praktiskt utföra revision. Huruvida 
detta är ett bra sätt eller ej att lära ut revisionskunskap kan diskuteras. 
Uppenbarligen skulle inte denna typ av inlärning passa lika bra i alla yrken. Att 
till exempel lära en läkare att operera utifrån enbart praktisk träning skulle 
antagligen inte kännas tillförlitligt. Troligen är det dock så att revisionsyrket är ett 
yrke där det trots allt är möjligt att tillämpa den här sortens inlärning, eftersom 
revisionsyrket som tidigare nämnts ofta jämställs med ett hantverk.

Ytterligare ett problem som belysts av revisionsbyråerna är kunskapsflykt. Det 
faktum att de som har genomgått en utbildning flyttar utomlands innebär att 
bolagen lägger ner stora resurser på en individ utan att få någonting i utbyte. 
Enligt Adeyemi är, precis som beskrivits i teorin om kunskapsflykt, de högre 
lönerna en faktor som lockar till utlandsarbete. För att lönerna ska kunna öka i 
Nigeria krävs att investeringsviljan och därmed den ekonomiska tillväxten ökar. 
På så sätt kan lönerna i Nigeria höjas och med det kan attraktionskraften öka. Det 
borde vara av största vikt att arbeta för att attrahera den inhemska befolkningen så 
att inte viktig kunskap går förlorad. Hur detta ska göras är dock ett invecklat 
problem eftersom allting är beroende av vartannat. 

Trots problem med kunskapsflykt har det framkommit i undersökningen att det 
inte verkar finnas en stor andel utländska medarbetare på kontoren i Nigeria. 
Dock har såväl KPMG som PwC utländska partners i sin ledning. Vad det beror 
på att PwC har västerländska partners i sin ledning medan KPMG inte har det, är 
en intressant fråga. En anledning kan naturligtvis vara att PwC är betydligt större i 
Nigeria än vad KPMG är och därmed behöver de fler högutbildade partners. 
Respondenterna på såväl PwC som KPMG påpekade att det finns en stor brist på 
kompetent personal, vilket kanske bidrar till att de blir tvungna att ta in utländska 
chefer för att upprätthålla standarden inom företaget. Det skulle också kunna vara 
så att inblandningen av västerländska partners ger en viss status och att det 
därmed är en symbolik de vill förmedla genom detta, men då är frågan varför 
situationen inte är densamma på KPMG. En orsak kan vara att det inte är lätt att 
rekrytera personal till Nigeria, då det inte anses vara en tillräckligt attraktiv 
arbetsplats. Detta är en fråga som tyvärr inte kan besvaras, men det hade varit 
intressant att höra hur resonemanget kring den här frågan går inom företagen. 
Naturligtvis hade det varit lättare att få en bild av hur det verkligen såg ut om 
studien även hade innefattat de övriga två stora revisionsbyråerna, Ernst & Young 
och Deloitte. 
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Risken med kunskapsflykt, som tidigare redogjorts för, är att humankapital 
försvinner utomlands eftersom kvaliteten på utbildningen anses högre utomlands. 
Enligt den nya tillväxtteorin spelar humankapitalet en viktig roll för ett lands 
tillväxt och det borde därför vara viktigt för ett land som Nigeria att förbättra sin 
utbildning och därmed behålla och utveckla ett stort humankapital. I och med det 
borde stor vikt läggas på att även de mindre revisionsbyråerna ska kunna 
upprätthålla samma standard på utbildningen som de stora. Detta eftersom en bra 
utbildning för revisorer bidrar till ett ökat förtroende för revisionen. Syftet med 
revisionen är att säkerhetsställa ett företags finansiella information, för att på så 
sätt ge en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning till bland annat 
investerare så att de ska kunna bedöma huruvida de vill investera i företaget eller 
ej. Därmed är det av största vikt att det inte finns brister i utbildningen. Om 
revisionen kan ge en tillförlitlig bild så att investerare vill investera i företag i 
Nigeria bör den ekonomiska tillväxten öka. En ökad tillväxt kommer i sin tur leda 
till att det kan satsas mer kapital på utbildning vilket i sin tur kommer att leda till 
att utbildningen ytterligare kan förbättras och därmed kan även revisionen 
förbättras.

När humankapitalet försvinner, försvinner, precis som Karreman påpekade, även 
ett kvalificerat mentorskap. Det vill säga det finns inga kvalificerade mentorer 
inom yrkeskåren som kan föra vidare kunskap av god kvalitet. Som diskuteras 
ovan är revision ett yrke med praktisk anknytning det vill säga det är ett yrke som 
man inte enbart kan lära sig utifrån böcker utan det behövs praktisk träning. Därav 
är mentorskapet av yttersta betydelse. Den praktiska träningen leds av en erfaren 
revisor och om dennes utbildning brister förs detta vidare till den blivande 
revisorn. För att minimera risken att mentorerna lär ut felaktiga tillvägagångssätt 
bör man kontrollera att de revisorer som är handledare har tillräckligt god kunskap 
inom området.

7.2.2 Resursbrist

Problemet med att utbildningssystemet är svagt i Nigeria leder som tidigare 
nämnts också till stora skillnader mellan de mindre nationella revisionsbyråerna
och de stora internationella revisionsbyråerna i landet. De fyra stora 
internationella byråerna har resurser att låta internutbilda sin personal och även 
tillfälligt låta utlandsplacera personalen, åtminstone på chefsnivå. Något som på 
grund av resursbrist inte är möjligt i samma utsträckning i de nationella bolagen. 
Adeyemi pekade på att många inte har råd att låta sin personal åka på kostnadsfria
kurser inom det egna landet. Då vi inte lyckats få tag på någon i ett mindre bolag i 
Nigeria kan tyvärr bara de stora internationella revisionsbyråernas syn på den här
frågan presenteras.
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Resursbristen leder som tidigare sagts också till att de mindre bolagen inte har 
samma möjligheter att hålla sig uppdaterade i en föränderlig omvärld. Aggestam 
pekade på att tillgången till IFRS kostar pengar. Dock ligger ISA på Internet 
vilket gör att det finns fri tillgång till dessa regler i den mån Internet finns 
tillgängligt vilket inte är en självklarhet för alla bolag. Det bör ses som ett stort 
hinder att IASB kräver betalning för IFRS då dessa är nödvändiga för företagen 
för en harmonisering av redovisningsreglerna. Då revisionen grundar sig på 
redovisningen är det nödvändigt för revisionsbyråer som reviderar dessa företag 
att känna till dessa regler. Att IASB behöver få in kapital är i och för sig 
förståeligt, men att lägga denna börda även på de företag som redan kämpar med 
knappa resurser verkar motverka syftet med en harmonisering. En idé skulle 
istället kunna vara att ge de företag i utvecklingsländerna som inte har råd att köpa 
standarderna subvention eller undantag upp till en viss gräns och istället ta mer 
betalt för standarderna av de företag och länder som har resurserna för det. 

7.2.3 Brist på övervakningssystem

Ett annat problem som belystes av samtliga respondenter, och som även har belyst 
tidigare i detta kapitel, är utvecklingsländernas brist på fungerande 
övervakningssystem. Det faktum att ICAN inte är en auktoritet som kan ge ut 
sanktioner till de revisionsbyråer som inte uppfyller kraven är problematiskt. 
Sanktioner hade med stor sannolikhet kunnat få revisionsbyråerna att lägga större 
fokus på att följa de regler och att närvara vid de kurser som ICAN 
tillhandahåller. Det skulle därmed underlätta utvecklingen för en förbättrad 
revision om även de mindre revisionsbyråerna hade möjlighet att vidareutveckla
sig. Detta skulle dock innebära att ICAN måste ha kapital så att de kan se till att 
även de mindre revisionsbyråerna har råd att ta sig till kurserna, det vill säga att 
även erbjuda en kostnadsfri resa till kursplatsen. Denna tankegång medför att en
stor börda läggs på ICAN men vill ICAN uppnå en harmonisering mot de 
internationella standarderna bör de vara beredda på att detta kommer att kosta. Då 
Nigeria främst kommer att få kapital då den ekonomiska tillväxten ökar och en 
bidragande orsak till ekonomisk tillväxt är en god kvalitet på utbildningen, 
uppstår en ond cirkel vilken är svår att bryta sig ur. Det är framförallt viktigt att de 
övriga 15 nationella revisionsbyråerna som reviderar 10 % av företagen på börsen 
får tillgång till ICAN: s utbildning och vägledning.

7.2.4 Problem med korruption

Ovanstående problematik angående utbildningskvalitet leder till att 
revisionsbyråernas revision kan ifrågasättas och därmed kan investeringsviljan 
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påverkas. Ytterligare en aspekt som påverkar viljan att investera i Nigeria är den 
utspridda korruptionen. Då korruptionen slår hårt mot de fattiga, hämmar den 
ekonomiska tillväxten och hindrar utvecklingen av ett demokratiskt samhälle är 
detta kanske den allra viktigaste punkten att åtgärda. Utan ett demokratiskt 
samhälle spelar harmoniseringsarbetet en mindre viktig roll då den tillförlitlighet 
som eftersöks genom gemensamma standarder inte kan uppnås i ett korrupt 
samhälle. Därför blir bekämpningen av korruptionen oerhört viktig och lite av en 
grundpelare för att kunna fortsätta processen mot en harmoniserad värld. 
Bekämpningen har påbörjats i Nigeria och statistik visar tydligt att Nigeria är på 
rätt väg i den här kampen. Korruptionen i Nigeria, såväl som i andra 
utvecklingsländer, håller sakta på att minska och därmed blir förutsättningarna för 
en harmoniserad revisionsmarknad bättre. Det kommer dock att ta lång tid innan 
korruptionen försvinner och marknaden kan anses vara stabil. Så länge 
korruptionen är utbredd innebär det en stor risk för investerare att investera i 
Nigeria. Att utbildningen för revisorer blir bättre räcker troligen inte tillräckligt 
långt för att minska misstron till marknaden.

7.3 Framtidsutsikter

Ovan har redogjorts för hur situationen ser ut i Nigeria idag. Men den stora frågan 
är vad som kommer att hända i framtiden, det vill säga om en fullständig 
harmonisering är möjlig att uppnå. Detta hade för många varit ett drömscenario, 
men för att det ska vara möjlig krävs resurser. Resurser är något som saknas i 
utvecklingsländer och så länge den ekonomiska tillväxten är låg kommer 
resurserna att vara oförändrade. Det bör således bli de internationella 
organisationernas roll att göra det möjligt för utvecklingsländer att anpassa sig till 
de internationella standarderna.  Både Aggestam och Karreman menade att det 
fortfarande finns hopp om en fullständig harmonisering även om Karreman lite 
motsägelsefullt menade att skillnaden mellan de olika standardsättarna för 
närvarande är så stor att en fullständig harmonisering är omöjlig att uppnå. Det är 
således viktigt att de olika standardsättarna arbetar för att minska gapet mellan sig 
för att en harmonisering ska vara möjlig att uppnå. En harmonisering hade varit 
till gagn för samtliga inblandade parter, eftersom det då hade varit möjligt att 
uppnå en tillförlitlig revision världen över. Detta hade inneburit att såväl 
organisationer som investerare och även länder hade vågat satsa kapital i 
utvecklingsländer, vilket hade resulterat i att den ekonomiska tillväxten hade 
förbättras i utvecklingsländerna.
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8 Avslutning

I detta kapitel framförs de slutsatser som kunnat dras utifrån analysen. 
Avslutningsvis ges förslag för framtida forskning. 

8.1 Slutsatser

Det har under arbetets gång visat sig att det här är ett mycket svårt ämne att 
undersöka då bristen på empiriskt material varit stort. Vi har dock gjort vårt bästa 
att utifrån de svar vi fått genomföra vår studie. Nedan presenteras våra slutsatser.

Utifrån empirin och analysen har vi sett att Nigerias utbildningssystem för 
revisorer i stort sett uppfyller de krav som ställts upp i International Education 
Standards. Dock har vi även kunnat konstatera att dessa standarder är diffust 
utformade vilket gör att kraven i teorin inte är svåra att uppfylla. Därmed 
uttrycker de egentligen inte så mycket om kvaliteten på utbildningen även om
dessa krav uppfylls. Det har i undersökningen framkommit att det verkar finnas
stora skillnader mellan hur kraven på utbildningen uppfylls i teori och i praktik.
Genom resonemanget i analysen kan det konstateras att det finns stora problem 
med brist på resurser och humankapital, något som är mycket viktigt för att kunna 
utveckla all sorts utbildning, däribland revisorsutbildningen. Det faktum att 
humankapitalet är en viktig faktor i den ekonomiska tillväxten gör att en ond 
cirkel växer fram. 

8.1.1 En ond cirkel

I dagsläget finns det brister i Nigerias utbildningssystem för revisorer. För att 
kunna utveckla detta krävs det kapital vilket växer fram i takt med att den 
ekonomiska tillväxten ökar. Då den ekonomiska tillväxten i Nigeria inte är hög 
ökar inte heller resurser och humankapital nämnvärt. Bristen på resurser och 
humankapital har, som vi sett, bidragit till att det finns brister i 
revisorsutbildningen vilket gör det svårt att säkerställa kvaliteten på revisionen. 
Detta är ett mycket allvarligt problem eftersom det leder till att den finansiella 
rapporteringen inte blir tillräckligt tillförlitlig. Faran med finansiella rapporter 
som inte blivit kvalitetssäkrade är att de kan leda till att viljan att investera i landet 
minskar, eftersom risken för att investera blir för hög. Då utvecklingsländer är 
beroende av kapital genom bidrag och investeringar från andra länder är detta ett 
stort dilemma och en ond cirkel uppstår som är svår att bryta sig ur.
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Figur 8.1 Åskådliggörande av den ”onda cirkeln”

Det som figuren åskådliggör är den onda cirkel som uppstår då ett land fastnat i 
den så kallade fattigdomsfällan. Figuren visar att när den ekonomiska tillväxten 
inte ökar, ökar inte heller resurserna och humankapitalet i landet. Då det i 
dagsläget finns brister i utbildning och en stor mängd av befolkningen står utanför 
utbildningssystemet skulle det behövas resurser för att få fler barn att börja 
skolan. Men det behövs även resurser för att utveckla grundskolan och 
universitetsutbildningen för att på så sätt även förbättra revisorsutbildningen. Det
har tidigare i uppsatsen kunnat konstateras att kunskapsflykt är ett stort problem i 
Nigeria till följd av den låga nivån på utbildning och att det därför krävs bättre 
utbildningar, men även högre löner i landet, för att kunna attrahera den egna 
högutbildade befolkningen så att de inte flyr landet för att söka en bättre 
levnadsstandard någon annanstans i världen. 

Bristen i utbildningen leder troligtvis till en sämre kvalitet på revisionen, vilket i 
sin tur leder till att trovärdigheten för revisionen minskar. Det skulle dock även 
kunna vara så att kvaliteten på revisionen är bra trots att kraven på utbildning som
ställs enligt IES inte är uppfyllda. Det har tidigare konstaterats att standarderna är 
vagt utformade och egentligen inte säger så mycket om kvaliteten på revisionen. I 
analysen har även diskuterats huruvida det är möjligt att lära ut revision genom 
enbart praktisk utbildning, så kallad learning by doing. Sannolikheten för att 
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kvaliteten på revisionen är bättre då kraven för såväl teoretisk som praktisk
kunskap uppfylls är större, men det borde fortfarande vara möjligt att genomföra 
en bra revision även utan en bra teoretisk utbildning. Men om kraven som ställts 
upp i IES inte uppfylls verkar det utåt sett som att kvaliteten är bristfällig och 
därmed minskar trovärdigheten i revisionen i alla fall. På så sätt påverkas
investeringsviljan negativt vilket betyder att investeringarna med största 
sannolikhet inte kommer att öka. Detta medför, återigen, att den ekonomiska 
tillväxten inte ökar och resonemanget är tillbaka på ruta ett. En tillförlitlig 
revision är således av stor betydelse för att kapitalmarknaderna i speciellt 
utvecklingsländer ska kunna fungera. 

Vi kan även konstatera att de sex pelare som Hegarty belyste i sin teori om att 
revision kan liknas vid en bro inte är tillräckliga utan att det för en bra revision
krävs att även andra faktorer uppfylls. Hegarty menar att bron inte klarar sig utan 
alla sina stöttepelare, men han menar även att alla pelare behöver vara starka för 
att bron inte ska rasa samman. Dock ger bron sken av att bestå av 6 stycken
fristående pelare som inte påverkar varandra i någon större utsträckning. Men den
ovannämnda onda cirkeln visar att det torde vara så att det som händer inom de 
olika komponenterna påverkar det som sker i de andra. Med andra ord påverkar 
styrkan i en pelare även styrkan i de andra pelarna. Detta visar att den onda 
cirkeln är väldigt svår att bryta sig ur och för att det överhuvudtaget ska vara 
möjligt krävs det mycket hjälp från omvärlden då det är en tuff uppgift att 
bemästra på egen hand. Som tidigare nämnts ligger det i mångas intresse att de 
här problemen ska lösas och hjälparbetet pågår för fullt genom aktiva åtgärder 
från bland annat FN, Världsbanken och IFAC.

Naturligtvis är det ett långtgående resonemang att vända den onda cirkeln och 
säga att utbildningen av revisorer är orsak till att den ekonomiska tillväxten i ett 
land inte förbättras. I ett land som till exempel Sverige hade det varit svårare att 
föra ett sådant resonemang. Den största skillnaden är att i Sverige är 
utbildningssystemet så väl förankrat och väl utvecklat att en försämring av 
utbildningen för revisorer på kort sikt inte spelar någon avgörande roll för 
investeringsviljan i landet. I ett utvecklingsland som Nigeria borde den här 
diskussionen dock kunna föras och därmed hävdas att utbildningen av revisorer 
åtminstone är en av många bidragande faktorer till hur investeringsviljan, och 
därmed den ekonomiska tillväxten, ser ut. 

Den ekonomiska tillväxten är även beroende av ett flertal andra aspekter och ovan 
har resonerats kring att korruption är ett hinder för den ekonomiska tillväxten. En 
fortsatt utbredd korruption torde leda till en fortsatt misstro till marknaden även 
om utbildningen för revisorer förbättras. Dessa båda problem, och övriga aspekter 
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som påverkar den ekonomiska tillväxten, bör därmed behandlas samtidigt för att 
den önskade effekten med förbättrad tillväxt ska möjliggöras. 

Det har ovan resonerats kring problemen i Nigeria, och trots att Nigeria är ett land 
som skiljer sig från andra utvecklingsländer, då de har stora rikedomar på olja, är 
vår hypotes att bristerna i revisorsutbildningen ser liknande ut i de flesta 
afrikanska utvecklingsländerna. Nigeria verkar dock ha kommit en bit på vägen i 
kampen mot korruptionen och andra problem vilket kan tyda på att de kanske 
lyckats komma lite längre i arbetet gentemot en harmoniserad revisorsutbildning. 
Det har dock visat sig att utvecklingsländerna i Afrika har en bit kvar till en 
fullständig harmonisering av utbildningsstandarderna för revisorer.

Efter att ha tagit del av rapporter som behandlar utvecklingsländers problem och
efter att ha lyssnat till våra respondenter kan även slutsatser dras om hur den 
ekonomiska tillväxten påverkar revisorsutbildningen i landet. Respondenterna 
som talat generellt om harmoniseringsarbetet har pekat på liknande problem som 
respondenterna på revisionsbyråerna har gjort. Dessutom är det välkänt att 
kvaliteten på revisionen har en inverkan på investeringsviljan som i sin tur 
påverkar den ekonomiska tillväxten och ett lands resurser. Därmed är vår slutsats
att den ekonomiska tillväxten till viss del påverkar kvaliteten på 
revisorsutbildningen.

8.2 Förslag till framtida forskning

Efter att ha försökt kartlägga utbildningssystemet i ett utvecklingsland för att på så 
sätt se hur väl det stämmer överens med de internationella standarderna, IES, har 
vi stött på ett flertal frågor som hade varit av intresse att utreda vidare. Framför 
allt hade det varit intressant att se hur resultatet i den här studien hade blivit om 
det hade varit möjligt att få kontakt med representanter från mindre 
revisionsbyråer. Detta är en stor utmaning, men om det är möjligt att hitta ett 
bättre sätt att undersöka det på än vad vi har gjort hade det varit en mycket 
intressant undersökning.

Det hade även varit av intresse att undersöka hur vidareutbildningen av revisorn 
efter att kvalifikation uppfyllts ser ut, det vill säga att utgå från IES 7 och jämföra
dessa med ett utvecklingsland. En annan möjlighet är att undersöka ett asiatiskt 
land istället för ett afrikanskt och jämföra och analysera hur långt de har kommit i 
harmoniseringsprocessen. Ytterligare ett alternativ är att byta fokus från 
utbildningsprocessen och undersöka en annan del av harmoniseringen och till 
exempel se hur väl ISA eller IFRS har lyckats implementerats i utvecklingsländer. 
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Bilaga 1 Intervjumall, Caroline Aggestam

 Hur ser utvecklingsländernas utveckling inom revision ut? 

 Hur har man aktivt arbetat med att hjälpa utvecklingsländerna att 
implementera de internationella standarderna?

1. Din bakgrund (utbildning, forskning, arbetslivserfarenhet)

2. När och varför började arbetet mot en harmonisering av internationella 
standarder angående revisorns utbildning? Vilka åtgärder har tagits mot en 
harmonisering? Vilka praktiska problem har man stött på?

3. Hur långt har arbetet kommit? Lagstiftat men tillämpas det i praktiken? Har 
några konsekvenser kunnat ses så här långt? Har det lett till bättre 
kompetens hos revisorn och därmed till en pålitligare revision? 

4. Vad är på gång på internationell nivå?

5. Hur viktig anser du att utbildningen av revisorer är för att kunna säkerställa 
kvaliteten, varför? Vad ser du måste göras för en harmonisering? Kommer 
det att gå?



69

Bilaga 2 Intervjumall, Tola Adeyemi

BACKGROUND INFORMATION

1. What is your background? (Position, education, and working experience)

2. How has KPMG in Nigeria developed the last decades? (When did the firm 
first start up its work in Nigeria and how have the amount of approved 
auditors changed over time? Are there many auditors from foreign 
countries? International partners? Why?)

EDUCATION SYSTEM

3. We have noticed that there are five different exams in Nigeria to become an 
auditor. What is the differences between them?

4. How long does the practical training have to be to become a certified auditor 
in Nigeria? Training at KPMG? 

INTERNATIONAL STANDARDS

5. What standards are you using at KPMG? Different for international and 
national companies?

6. How well complied is the Nigerian national standards for Education with 
IFACs International Education Standards, IES? 

7. What problems do Nigerian audit firms have to adopt the International 
Education Standards? 

YOUR OPINION – OTHER QUESTIONS

8. What is your opinion on the harmonization of international standards of 
education? (Is it important for the quality of the auditing work? Do you see 
any difficulties?)
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Bilaga 3 Intervjumall, Alistair Impey 

1. You have to take five exams according to the ICAN system. What is the 
difference between these exams? 

2. How has PWC in Nigeria developed the last decades? (When did the firm 
first start up its work in Nigeria and how have the amount of qualified
auditors changed over time? Are there many auditors from foreign 
countries?) 

3. What standards are you using in your auditing work? (Nigerian or 
International?) 

4. What is your opinion on the harmonization of international standards of 
education? (Is it important for the quality of the auditing work? Do you see 
any difficulties?) 

5. What is your background? (Your education? How many years have you 
worked for PWC in Nigeria? Have you been working in other countries? (if 
yes, what is the main differences the auditor education between the 
countries?)) 
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Bilaga 4 Intervjumall, Gert H. Karreman

1. What is the main difference between the education system for auditors in 
developed and developing countries? 

2. What part is the World Bank taking in the harmonization of the education 
system for auditors? Why is this important to the World Bank? 

3. What kind of problems have you seen during the implementation of the 
international education standards in developing countries? 

4. Have you seen any results on the work that has been done in this area?

5. What will happen on this area in the near future? Do you think it is possible 
to fully harmonize the education systems for auditors the world over? 

6. Can you please briefly introduce yourself? (Education, work experience and 
your present work) 


