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Sammanfattning 
 

Större onoterade bolag i Sverige är sedan den 1 januari 2014 enligt lag skyldiga att 

tillämpa det svenska regelverket K3. Företag kan dock istället för att tillämpa K3, frivilligt 

tillämpa den internationella redovisningsprincipen IFRS. Det är sedan revisorernas 

arbetsuppgift att granska företags finansiella rapporter och de skapar därmed en säkerhet 

och trygghet för aktieägare, investerare och företags övriga intressenter. Revisorers 

åsikter anses därmed av vikt inom det ständigt aktuella ämnet. 

 

Problemformulering: Vilken redovisningsprincip, K3 eller IFRS, rekommenderar 

revisorer att större onoterade bolag i Sverige tillämpar? 

 

Studiens delsyften och forskningsfrågor är följande: Finns det några skillnader på hur 

manliga och kvinnliga revisorer uppfattar IFRS? Finns det några skillnader mellan 

godkända och auktoriserade revisorers respektive kunskaper inom K3? Finns det några 

skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers respektive kunskaper inom 

IFRS? Finns det skillnader mellan revisorer som arbetar på Big4 byråer i förhållande till 

revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras åsikter om IFRS? Anser revisorer att 

valet av att tillämpa IFRS är företagsberoende?  

 

I studien förklaras de två redovisningsprinciperna K3 och IFRS samt deras skillnader. 

Teorin Judgment and Decision Making (JDM) samt teorin informationsasymmetri 

presenteras. Vidare redogör vi också för begreppet revision, då vi lyfter fram de kraven 

som finns för revisorer för att de ska kunna titulera sig godkända och/eller auktoriserade. 

Tidigare studier inom ämnesområdet presenteras också.  

 

I studien användes en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att besvara studiens 

problemformulering. En totalundersökning, med hjälp av en internetbaserad enkät, 

gjordes på alla revisorer som var registrerade hos Revisorsnämnden den 31 januari 2016. 

Enkäter skickades ut till 3397 revisorer, varav 296 stycken besvarade enkäten på ett 

fullständigt sätt. 

 

Studiens resultat och analys har presenterats genom användande av deskriptiv och 

analytisk statistik i form av t-test, regressionsanalyser och stapeldiagram. Resultatet 

visade att revisorer rekommenderade redovisningsprincipen K3. Studiens resultat fann att 

skillnader på hur manliga och kvinnliga revisorer uppfattade IFRS var tvetydligt. Vidare 

visade studien att det fanns signifikanta skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom både K3 och IFRS. Signifikanta skillnader mellan 

revisorer som arbetade på Big4 byråer i förhållande till revisorer som inte arbetade på 

Big4 byråer i deras åsikter om IFRS fanns. Slutligen visade resultatet att revisorer ansåg 

att företagets val att tillämpa IFRS var företagsberoende och att den främsta anledningen 

till varför företag frivilligt tillämpade IFRS berodde på att företag hade planer på 

börsnotering. 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras problembakgrunden till vårt ämnesval. Därefter följer en mer 

djupgående problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering. 

Problembakgrunden och problemdiskussionen syftar till att ge läsaren en djupare 

förståelse för vårt val av ämne. Vidare redogörs studiens huvudsyfte och delsyften. 

Avslutningsvis presenterar vi studiens avgränsningar, det teoretiska och praktiska 

bidraget samt redogör för använda begrepp och förkortningar i studien. 

 

1.1 Problembakgrund 
Det finns tecken som visar att redovisning varit obligatoriskt så länge som 

affärsverksamheter har förekommit i historien, drygt 2000 år före Kristus. Under tiden 

har redovisningen förändrats och utvecklats (Hedenström & Malmquist, 2015, s. 9-10). 

Under den industriella revolutionen föddes vår tids moderna redovisning och revision. 

Behovet uppkom i takt med att företag växte och behövde finansiera sin expansion 

(Eilifsen et al., 2014, s. 5). I Sverige började redovisningen också regleras i lagtext. 

Årsredovisningslagen trädde i kraft år 1996 och dagens bokföringslag trädde i kraft år 

2000 (Hedenström och Malmquist, 2015, s. 13). Idag finns det, enligt Statistiska 

centralbyråns företagsregister 1 177 761 registrerade företag i landet (SCB, u.å.). År 2015 

var antalet medelstora företag, med 50 till 249 anställda totalt 5 217 stycken. Under 

samma period var antalet stora företag 993 stycken (Ekonomifakta, 2016). Det finns en 

rad olika redovisningsprinciper och det är till stor del företagen själva och storleken på 

företagen som avgör vilken redovisningsprincip som de ska tillämpa (PwC, 2014, s. 2). 

 

År 2004 påbörjade Bokföringsnämnden ett arbete med att ta fram ett svenskt regelverk 

som lättare skulle kunna tillämpas av mindre företag. Till grund för regelverket, som 

benämndes K-projektet, låg bland annat bokföringslagen (Bokföringsnämnden, 2016). År 

2014, blev alla ekonomiska föreningar och aktiebolag skyldiga att använda sig av 

antingen den förenklade redovisningsprincipen K2 eller den något mer avancerade 

redovisningsprincipen K3 (Carrington, et al., 2015, s. 32; PwC, 2014, s. 2). Mindre 

företag och ekonomiska föreningar kunde istället för att tillämpa K2, tillämpa 

Bokföringsnämndens allmänna råd, antingen för mindre aktiebolag eller ekonomiska 

föreningar (KPMG, 2013, s. 4). Vid val av redovisningsprincip är det viktigt att se 

skillnader som finns mellan de olika alternativen. För mindre bolag faller det sig möjligen 

mer naturligt att tillämpa K2, då de i regel har en enklare verksamhet.  För större företag 

som är mer komplexa kan det istället tänkas vara mer lämpligt att tillämpa K3 (PwC, 

2014, s. 2-3). K3 är det huvudsakliga regelverket för de bolag som utför årsredovisningar 

(Carrington, et al., 2015, s. 32; PwC, 2014, s. 2). 

 

Företag som uppfyller fler än ett av kriterierna under de senaste två räkenskapsåren; 50 

stycken anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning och en omsättning på 80 

miljoner kronor är enligt lag skyldiga att tillämpa K3. Regelverket innehåller allmänna 

råd om koncernredovisning och årsredovisning. K3 följer liknande uppbyggnad som 
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International Financial Reporting Standards (IFRS) i syfte att bättre anpassas för 

tillämpning av mindre företag (KPMG, 2013, s. 5). K3 är en förenkling av IFRS for 

SMEs, vilket i sin tur är en förenkling av full IFRS (Carrington, et al., 2015, s. 32). IFRS 

for SMEs är ett separat regelverk som omfattar cirka 10 procent av IFRS fulla version. De 

två redovisningsprinciperna avviker dock från varandra på ett flertal punkter exempelvis 

gällande upplysningskrav, behandling av goodwill och finansiella instrument (KPMG, 

2013, s. 5-6; Törning, 2012).  

 

Som en följd av den ökade globaliseringen och den ökade internationella handeln 

beslutade Europakommissionen att börsnoterade företag, gemensamt, skulle tillämpa den 

högkvalitativa redovisningsprincipen IFRS (Carrington, et al., 2015, s. 44; Europa 

parlamentet, 2002). IFRS är en samling standarder som används internationellt. Företag 

noterade på börsen har som krav att tillämpa redovisningsprincipen medan det för 

onoterade företag är frivilligt (PwC, 2010, s. 2). IFRS tillämpas även av andra företag 

som är dotterbolag till dessa noterade företag, svenska liksom utländska. IFRS kan även 

användas av företag som vill ha en bättre kvalité på redovisningen, som ska vara 

jämförbar med de noterade företagens redovisning (FAR, u.å.). Tillämpning av den 

internationella redovisningsprincipen skulle i sin tur leda till en effektivare och smidigare 

marknad, vidare skulle de internationella standarderna skydda investerare samt bidra till 

att bibehålla förtroendet för de finansiella marknaderna. Fortsättningsvis skulle de 

gemensamma standarderna göra det möjligt för företag att konkurrera om de finansiella 

resurserna, tillgängliga på de gemensamma kapitalmarknaderna. De finansiella 

standarderna skulle implementeras, senast år 2005 vilket de i Sverige också gjordes 

(Carrington, et al., 2015, s. 44; Europa parlamentet, 2002). 

 

Innan den internationella redovisningsprincipen tillämpades i Sverige togs diskussionen 

om dess tillämpning upp i lagutskottets betänkande (2004/05: LU3). I betänkandet stod 

det skrivet att det huvudsakliga skälet bakom IAS/IFRS var att “tillgodose det 

internationella näringslivets behov” och att de därför främst avsåg att gälla noterade 

bolag. Vidare står det skrivet att IAS/IFRS och de svenska redovisningsprinciperna skiljer 

sig åt på grund av exempelvis detta syfte. Regeringen skriver att om bolag, noterade eller 

onoterade, väljer att tillämpa de internationella redovisningsprinciperna bör skillnaderna 

mellan de svenska- och internationella redovisningsprinciperna beaktas. I lagutskottets 

betänkande (2004/05: LU3) står det även att företag som väljer att tillämpa IFRS ändock 

ska efterfölja svensk lag. 

 

Det visade sig att adoptionen av IFRS skulle ha en stor betydelse för det svenska 

redovisningssystemet men redan mellan år 1991 och år 2003 var de svenska 

redovisningsprinciperna influerade av de internationella standarderna (Carrington, et al., 

2015, s. 44). Det nya regelverket K2 är dock ett undantag och går ifrån de internationella 

redovisningsstandarderna eftersom K2 bygger på en stor försiktighet. K2 är också starkt 

kopplad till bestämmelser som användes i Sverige för länge sedan (Carrington, et al., 

2015, s. 32). 

 

I Sverige, kom det år 1895 en ny aktiebolagslag som krävde revision. Samma år kom en 

motion till riksdagen angående auktorisation av revisorer och tretton år senare 

presenterades näringslivets behov av auktoriserade revisorer. Det dröjde nästan hundra år 

men år 1988 blev alla svenska aktiebolag skyldiga att revideras av godkända och/eller 

auktoriserade revisorer. Dock blev mindre aktiebolag exkluderade från denna skyldighet 

år 2010. År 1899 bildades det svenska revisorsamfundet (SRS) och år 1923 grundades 
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föreningen för auktoriserade revisorer (FAR). År 2006 beslutades det att de två 

organisationerna skulle slås ihop och FAR SRS bildades. Organisationen var avsedd att 

inkludera revisorer, rådgivare och på senare tid har också redovisningskonsulter 

inkluderats i branschorganisationen. Idag heter denna organisation endast FAR (FAR, 

2015b). Samhället ska dra nytta av branschorganisationen som har i syfte och uppdrag att 

utveckla kompetens- och opinionsbildning samt att ständigt arbeta för en utveckling av 

god revisorsed (FAR, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Som tidigare nämnt ledde den ökade globaliseringen till att behovet av internationella 

redovisningsprinciper uppstod. Den ökade globaliseringen påverkade också företag och 

dess tillväxt. I takt med att företag växte i storlek uppstod informationsasymmetri. 

Informationsasymmetri grundar sig i att det finns obalans mellan information som ägare 

har gentemot företags intressenter. Redovisningens roll blev därför att minska 

informationsasymmetrin (Eilifsen et al., 2014, s. 5-6). Enligt Jönsson (1985, s. 186) är 

revisorn ständigt delaktig i redovisningens utvecklande och reglering. Revisorn har också 

kommit att ses som en av de främsta experterna inom svensk redovisning. 

 

I problembakgrunden nämns redovisningsprinciperna K2, K3 och IFRS samt vilka 

kriterier ett företag ska uppfylla för att enligt lag bli skyldig att tillämpa en viss princip. 

Vidare lyfter vi fram att val av redovisningsprincip till viss del är företagets eget val. 

Anledningarna till frivillig tillämpning av IFRS kan skilja sig åt mellan företag men det 

kan bero på exempelvis: att företag själva väljer det, önskemål från företags intressenter 

eller att det sker en förändring i företags ägandeförhållanden (PwC, 2010, s. 2). 

 

Forskare uttrycker att det finns ett begränsat antal studier inom ämnesområdet frivillig 

tillämpning av IFRS (Cameran et al., 2014). En studie av Rezaee et al. (2010, s. 152) 

visade att revisorer, akademiker samt andra verksamma inom området, var optimistiska 

till harmonisering av två redovisningsprinciper. Studien visade också att adoptionen av 

en global redovisningsstandard skulle vara betydelsefull för de som förbereder de 

finansiella rapporterna samt för de som sätter standarderna. I en studie av Jeong-Bon och 

Shi (2012) undersöktes företags beslut att frivilligt tillämpa IFRS och hur det påverkade 

finansanalytikers beslut att följa företag eller inte. Det frivilliga tillämpandet av IFRS 

visade sig förbättra analytikers syn på företag eftersom de hellre följde företag som 

redovisade enligt IFRS än företag som inte gjorde det. Detta är något som tyder på att de 

intressenter som använder sig av de finansiella rapporterna vid olika beslut gynnas av den 

förbättrade informationen som ges vid redovisning enligt IFRS. Ytterligare en studie har 

gjorts av Bozkurt et al. (2013, s. 16), där de studerade vilka faktorer hos revisorer och 

redovisningskonsulter som påverkade deras respektive perspektiv på acceptans och 

tillämpning av redovisningsprincipen. Studien visade att de revisorer som hade ett 

intresse för redovisning såg signifikanta fördelar med att tillämpa IFRS. 

 

Det finns också de som inte är lika optimistiska till den internationella 

redovisningsprincipen. Den främsta kritiken som har riktats gentemot IFRS är att det är 

standarder som är principbaserade, vilket gör att de skiljer sig åt i jämförelse med den 

mer regelbaserade, svenska traditionella redovisningen (Carrington, et al., 2015, s. 77). I 

en studie av Hoogendoorn (2006) sägs det istället att företag undervärderar kostnaderna 

och komplexiteten av en konvertering till IFRS. Hoogendoorn säger också att IFRS anses 

vara alltför komplex för både revisorer och experter och till följd av att IFRS är 

principbaserad och därmed baseras på bedömningar, faller därför jämförbarheten. Froste 
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(2009) genomförde en intervju för en artikel i tidningen Affärsvärlden Nordstjernas, där 

den intervjuade Tomas Billing sa att “IFRS är skit”. Billing säger att han anser att IFRS-

regelverket är skadligt och han säger fortsättningsvis att det främst är standardernas 

detaljorientering och marknadsvärdering som utgör de främsta problemområdena. Billing 

fortsätter och säger att införandet av IFRS-regelverket medför en ökad byråkrati och en 

ökad kostnad som inte medför någon större nytta och inte heller ökar börsnoterade bolags 

möjligheter till affärer. Eftersom större onoterade bolag i Sverige, själva får välja vilken 

redovisningsprincip de vill tillämpa, av K3 och IFRS, anser vi att detta är något som 

ständigt gör ämnet aktuellt. 

 

Vad vi kan finna finns det få studier som undersöker vad revisorer i Sverige tycker om 

större onoterade bolags val mellan att tillämpa K3 eller frivilligt tillämpa IFRS. En studie 

av Kishali et al. (2015) gjordes dock, innan Turkiet adopterade IFRS, i syfte att undersöka 

revisorers åsikter om att tillämpa redovisningsprincipen för små och medelstora företag. 

Undersökningen visade signifikanta skillnader mellan olika faktorer som utbildningsnivå, 

ålder och erfarenhet. Studien fann dock inga signifikanta skillnader gällande kön eller år 

av arbetslivserfarenhet (Kishali et al., 2015, s. 17). På grund av det kunskapsgap som 

finns inom ämnesområdet hoppas vi därför att med vår studie kunna fylla den 

kunskapslucka som finns. Vi hoppas också kunna ge företag en bättre uppfattning om 

revisorers åsikter, så att de ska kunna anpassa sin redovisning därefter. En fråga som kan 

ställas är om IFRS är lämplig att tillämpa för större onoterade bolag med tanke på dess 

komplexitet och de krav som tillämpningen ställer på både företag och revisorer. 

 

1.3 Problemformulering 
Vår problembakgrund och problemdiskussion har mynnat ut i följande frågeställning: 

Vilken redovisningsprincip, K3 eller IFRS, rekommenderar revisorer att större onoterade 

bolag i Sverige tillämpar? 

 

1.4 Syfte 
Vårt huvudsakliga syfte med studien är att undersöka vilken redovisningsprincip som 

revisorer rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige tillämpar och om 

rekommendationen skiljer sig åt beroende på eventuella skillnader hos revisorer. Studiens 

delsyften och forskningsfrågor är följande: 

 Finns det några skillnader på hur manliga och kvinnliga revisorer uppfattar IFRS? 

 Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers 

respektive kunskaper inom K3? 

 Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers 

respektive kunskaper inom IFRS? 

 Finns det skillnader mellan revisorer som arbetar på Big4 byråer i förhållande till 

revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras åsikter om IFRS? 

 Anser revisorer att valet av att tillämpa IFRS är företagsberoende? 

 

1.5 Avgränsningar 
I Sverige finns, bara på redovisnings- och revisionsbyrån PwC, en av Big4 byråerna, 3600 

stycken anställda (PwC, 2016). Av den anledningen har studien valt att fokusera på 

godkända och auktoriserade revisorer i Sverige som fanns registrerade hos 

Revisorsnämnden den 31 januari 2016. I revisorers arbetsuppgifter ingår det att 

kvalitetssäkra ekonomisk information. Revisorer går också att se som trovärdiga, då 

revisorer skapar säkerhet och trygghet gentemot aktieägare, investerare och övriga 

intressenter för företaget (PwC, 2016). Detta är anledningen till varför vi har valt att 
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fokusera på revisorer i denna studie. En anledning till att vi inte avgränsar oss till att 

enbart göra studien utifrån godkända eller auktoriserade revisorer beror på att vi vill 

möjliggöra jämförelser mellan de respektive klassificeringarna.   

 

1.6 Teoretiskt- och praktiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget som vi hoppas att vår studie kommer att medföra är att fylla den 

kunskapslucka som finns inom detta ämnesområde. Studien genomförs genom en 

totalundersökning av godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, något som kommer 

medföra att företag får utökade kunskaper om revisorers rekommendation av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. Tidigare internationella studier 

poängterar även att det finns bristande information och litteratur samt studieresultat som 

motsäger varandra när det kommer till revisorernas åsikter gällande val av 

redovisningsprincip.   

 

Det praktiska bidraget kommer främst att vara till nytta för företag som har tankar om att 

konvertera till IFRS eller för företag som står i valet mellan redovisningsprinciperna K3 

och IFRS. Revisorernas åsikter om detta kommer att vara till nytta för dessa företag 

eftersom revisorer har stort förtroende och trovärdighet från allmänheten, företagare samt 

politiker (FAR, 2011). Utifrån studiens resultat kan företag anpassa sig efter revisorernas 

önskemål och på så vis spara pengar, tid och ansträngning. 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 
Earnings management: En strategi som används av ledningen i ett företag för att 

manipulera resultatet i syfte att uppnå tidigare satta mål (Ali och Zhang, 2014). 

FAR: En branschorganisation bestående av rådgivare, revisorer, redovisningskonsulter 

samt andra verksamma inom området (FAR, 2015c).   

Big4: Ett samlingsnamn för de fyra största internationella byråerna, PwC, Deloitte, 

KPMG och EY (Accountingverse, 2016). 

Big6: Ett samlingsnamn för de sex största internationella byråerna, PwC, Deloitte, 

KPMG, EY, BDO och Grant Thornton (Accountingverse, 2016) 

  

1.8 Förkortningar 
BDO: Binder, Dijker och Otte     

EU: Europeiska Unionen 

EY: Ernst & Young 

FAR: Föreningen för auktoriserade revisorer 

FAR SRS: Föreningen för auktoriserade revisorer, svenska revisorsamfundet 

IAS: International Accounting Standard 

IASB: International Accounting Standards Board 

IASC: International Accounting Standard Committee 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

IFRS for SME´s: International Financial Reporting Standards for Small and Medium 

Sized Entities 

JDM: Judgement and Decision Making 

KPMG: Klynveld, Peat, Marwick och Gördeler   

PwC:  Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

SME: Small Medium sized Entities 

SRS: Svenska revisorsamfundet 

ÅRL: Årsredovisningslagen 
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel presenteras först vår förförståelse inom vårt valda ämnesområde. Därefter 

redogör vi för studiens valda utgångspunkter gällande verklighetssyn, vetenskapssyn, 

forskningsansats och metodval. Vi presenterar även vilket perspektiv studien syftar att 

utgå ifrån. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur studiens litteratursökning har 

genomförts och därefter görs en kritisk granskning av studiens använda källor. 

 

2.1 Förförståelse 
När ett vetenskapligt arbete genomförs så bör forskaren alltid beskriva vilken 

förförståelse som forskaren besitter. Detta kan ses som den kunskap som forskaren har 

redan innan studien påbörjas och som kan komma att ha betydelse vid tolkningen av 

resultatet av studien (Hartman, 2004, s. 191). Vi går vår åttonde termin på 

Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med inriktning inom redovisning och 

revision. Våra praktiska och teoretiska förkunskaper kan härledas ifrån tidigare arbeten 

inom ekonomi samt studier. Obligatoriska kurser inom Civilekonomprogrammet såsom 

företagsekonomi, nationalekonomi, juridik samt statistik har även de bidragit till vår 

förförståelse. Utöver detta har vi gått en redovisningskurs på c-nivå då vi introducerades 

för IFRS samt koncernredovisning. Under vår studietid har vi också studerat redovisning 

och revision på avancerad nivå. De inkluderade en djupare granskning av IFRS samt 

revisorns roll och arbetsuppgifter. Det är också genom dessa kurser som vårt intresse för 

IFRS har växt och varför vi har valt att skriva vårt examensarbete, med det som delfokus.  

 

Det finns en risk att den förförståelse som vi besitter kan påverka vår studie, genom att vi 

väger in med egna åsikter och värderingar. För att forskaren ska få ett rättvisande resultat 

är det viktigt att forskaren förblir opartisk och kritisk (Bryman, 2011, s. 43). Vi har valt 

att utgå ifrån en positivistisk verklighetssyn samt ett objektivt synsätt. I och med detta är 

det viktigt att vi aktivt arbetar för att hålla personliga åsikter och värderingar borta från 

studien. Risken att vår förförståelse påverkar studien, är vi medvetna om och vi hoppas 

att vår medvetenhet minskar risken för att detta ska ske. 

 

2.2 Verklighetssyn 
Individer ser och uppfattar verkligheten på skilda sätt, det är därför av stor vikt att vi 

behandlar detta område för att klargöra vårt val av verklighetssyn i studien. Eftersom vi 

har valt att undersöka revisorers rekommenderade redovisningsprincip, svar som kan 

kvantifieras anser vi att objektivism är den mest lämpade verklighetssynen. De 

kvantifierade resultaten kommer därefter att rangordnas och jämföras med varandra. 

Tolkningar kommer inte att göras eftersom all data som samlats in kommer att presenteras 

såsom de tillfrågade har responderat. Svaren kommer att ses som absoluta. En 

frågeställning i enkäten syftar till att undersöka om revisorerna har praktiska erfarenheter 

av större onoterade bolags tillämpande av IFRS. Respondenternas svar går inte att tolka 

utan antingen har revisorerna sådana erfarenheter eller inte. Vidare avser vi också att 

presentera resultaten på ett opartiskt sätt för att öka trovärdigheten av studiens resultat då 

vi strävar efter att mäta en objektiv sanning (Bryman, 2011, s. 43-44). Verklighetssynen 

kan på olika sätt påverka hur forskaren väljer att utforma sin studie. Det kan till exempel 
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vara allt från intressen, utbildning eller historiska förhållanden som på ett eller annat sätt 

har en påverkan på forskningen. Enligt Andersen (1994, s. 40-41) kan forskaren ändå 

uppnå objektivitet om forskaren anser att objektivitet är densamma som öppenhet, 

mångsidighet och medvetenhet. 

 

Studien kommer sträva efter att uppnå Andersens (1994, s. 41) synsätt på objektivism 

genom att eftersträva just öppenhet, mångsidighet samt medvetenhet. För att uppnå målen 

har vi under studiens gång använt många olika källor, såsom vetenskapliga artiklar, 

böcker samt internationella standarder. Detta har vi gjort för att undvika att våra egna 

värderingar lyfts fram samt för att kunna stödja forskningen med olika vinklingar inom 

ämnesområdet. 

 

Ontologi syftar till att beskriva hur forskaren ser på verkligheten och hur verkligheten 

betraktas av en aktör, antingen som en yttre verklighet eller som en kombination av 

aktörernas egna handlingar och uppfattningar. Inom ontologi finns det två huvudsakliga 

synsätt: objektivism och socialkonstruktionism. Den objektivistiska verklighetssynen, ser 

på verkligheten som en yttre information som aktören inte kan påverka och som ligger 

utanför aktörens kunskap. Den ontologiska ståndpunkten säger att de företeelser och dess 

betydelse inte kan påverkas av sociala aktörer i omvärlden. Fortsättningsvis har 

objektivism en naturvetenskaplig inriktning och för att göra det möjligt att se kunskapen 

på ett trovärdigt sätt är det viktigt att den har sin grund i vetenskapliga teorier (Patel & 

Davidson, 2011, s. 16-17). Den socialkonstruktionistiska verklighetssynen säger istället 

att de sociala aktörernas agerade påverkar företeelser och dess betydelse och därmed 

konstruerar en verklighet utifrån deras egna preferenser. Socialkonstruktionismen betonar 

även att företeelser och betydelser ständigt är under granskning och under förändring 

(Bryman, 2011, s. 37).   

 

Valet att använda den objektivistiska verklighetssynen gör det möjligt för oss att 

statistiskt redovisa studiens kvantitativa data genom tydliga och pedagogiska diagram och 

tabeller (Ejvegård, 2009, s. 38). Vidare strävar vi efter att genomgående använda oss av 

en objektiv verklighetssyn, dock kan det finnas inslag av den socialkonstruktionistiska 

verklighetssynen eftersom det kan vara svårt för forskare att till fullo bibehålla sin 

objektivitet (Bryman, 2011, s. 36-37). 

 

2.3 Vetenskapssyn 
Enligt Bryman (2011, s.29-31) handlar epistemologi eller kunskapsteori om vad som ska 

betraktas som kunskap inom ett visst ämnesområde och vad som inte ska betraktas som 

kunskap. De två huvudsakliga ståndpunkterna inom kunskapsteori är: positivism och 

interpretativism, även kallad hermeneutik. Ståndpunkten positivism har sin utgångspunkt 

inom naturvetenskapen och förespråkar att forskaren använder denna utgångspunkt vid 

studier av verkligheten. Forskaren säger att positivismen är en bredare term som innebär 

att det bara är händelser och saker som sker som kan definieras som kunskap. Inom den 

positivistiska teorin ligger teorier till grund för forskningsfrågor som genom 

datainsamling därefter prövas. Vid användandet av positivism som vetenskapssyn är 

forskaren objektiv då forskaren strävar efter att identifiera faktorer och strukturer. 

Identifiering som sker på detta sätt, ses inom positivismen som tillförlitlig information 

och kunskap (Bryman, 2011, s. 29-31). Tillskillnad från positivismen har 

interpretaivismen sin utgångspunkt i tolkning och förståelse (Bryman, 2011, s. 32). De 

olika uppfattningarna som forskaren gör kan inte mätas, utan de tolkas för att sedan leda 

till en förståelse (Hartman, 2004 s. 107). 
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I studien används en positivistisk vetenskapssyn då viss teoretisk kunskap inom 

ämnesområdet redan finns. Exempelvis har liknande studier av Kishali et al. (2015) och 

Uyar och Güngörmüs (2012) bidragit till kunskap av praktikers åsikter av den 

internationella redovisningsprincipen IFRS for SMEs. Vi strävar efter att utöka befintlig 

kunskap och mäta revisorernas uppfattningar och åsikter angående rekommenderad 

redovisningsprincip för större svenska onoterade bolag. Val av studiens referensram och 

tidigare studier kommer därefter ligga till grund för våra forskningsfrågor. Vi strävar inte 

efter att tolka resultatet utan vi strävar efter att generalisera och jämföra faktorer som 

påverkar revisorernas uppfattningar och åsikter. 

 

2.4 Forskningsansats 
Valet av forskningsansats, visar hur forskaren väljer att relatera empiri och teori/teorier. 

Det finns tre alternativa sätt för forskaren att göra detta: induktion, deduktion eller 

abduktion (Patel & Davidson, 2011, s. 23-24). I den deduktiva ansatsen utgår forskaren 

ifrån den kunskap som forskaren redan besitter inom det specifika ämnet. Forskaren 

använder sig därefter av en eller flera forskningsfrågor som sedan empiriskt ska granskas. 

Den teori och de forskningsfrågor som forskaren har satt upp styr datainsamlingen som 

görs och den deduktiva ansatsen förknippas främst med ett kvantitativt angreppssätt. 

Utifrån det insamlade data får forskaren därefter ett resultat (Bryman, 2011, s. 26-29). 

Forskaren utgår ifrån redan befintlig teori vilket ökar sannolikheten att forskaren 

bibehåller objektiviteten i sin undersökning (Patel & Davidson, 2011, s. 23).  Om 

forskaren ser ett samband mellan sina resultat och teorin ska forskaren kunna ha en 

uppfattning om vad resultatet kan bero på. Resultatet kopplas därefter till de teorier som 

legat till grund för undersökningen (Ejvegård, 2009, s. 39). 

 

I studien används en deduktiv ansats eftersom vi anser den mest lämpad då det sedan 

tidigare finns vissa befintliga teorier, referenser och forskning inom ämnesområdet. 

Ytterligare anledningar till vårt val av forskningsansats är att vi inte tror oss kunna tillföra 

en ny kunskap inom kunskapsområdet, dock tror vi att vi kan öka kunskapen som redan 

finns. Att använda en deduktiv ansats är också ett lämpligt val då metoden stämmer väl 

överens med tidigare valda teoretiska utgångspunkter: positivism och objektivism. Vi ska 

utifrån bästa förmåga bibehålla en deduktiv ansats under arbetets gång. Det är dock viktigt 

att poängtera att den deduktiva ansatsmetoden, kan komma att skilja sig ifrån den 

teoretiska linjära modellen. Den linjära modellen av en deduktion börjar med att forskaren 

utgår ifrån tidigare teorier inom ämnesområdet och därefter utformar forskningsfrågor för 

studien. Forskaren genomför sedan en datainsamling som resulterar i ett resultat. 

Avslutningsvis bekräftar resultatet de tidigare uppsatta forskningsfrågorna och en 

omformulering av teorin genomförs. Enligt Bryman (2011, s. 26-27) kan också den 

induktiva ansatsmetoden vara närvarande, även om vi i huvudsak jobbar utifrån den 

deduktiva.  

 

2.5 Metodval 
I studien används en kvantitativ metod. Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier 

som kan användas vid en empirisk undersökning. De två är kvantitativ- och kvalitativ 

metod (Bryman, 2011, s. 39). Anledningen till varför studiens metodval är den 

kvantitativa metoden grundar sig på att den kvantitativa metoden värderar kvantitet 

framför att få mycket information ifrån färre studieobjekt (Bryman, 2011, s. 40-42). 

Eftersom studiens syfte är att undersöka revisorers attityder valdes därför den kvantitativa 

metoden. Bryman (2011, s. 167) skriver att den kvantitativa metoden är bäst lämpad i de 

fall då attityder avses att undersökas. Vidare avser vi att kunna generalisera vårt resultat 
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på hela vår målpopulation, även då är det enligt Bryman mer lämpligt att använda den 

kvantitativa metoden.  

 

2.6 Perspektiv 
Studien syftar till att redogöra för, särskilja och identifiera skillnader i revisorers 

rekommenderade redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. För att besvara 

studiens syfte kommer en internetbaserad enkätundersökning att göras. 

Enkätundersökningen grundar sig på revisorer registrerade hos Revisorsnämnden den 31 

januari 2016 och ämnar till att ge betydelsefull och relevant kunskap inom ämnesområdet. 

Det praktiska och teoretiska bidraget syftar främst till att ge onoterade bolag en bättre 

möjlighet att anpassa sitt val av redovisningsprincip utifrån revisorernas preferenser. 

Detta innebär att studien kommer utgå från de större onoterade bolagens perspektiv. 

 

2.7 Litteratursökning 
Genom att använda relevanta insamlade kunskaper inom vårt valda ämnesområde kan vi 

skapa en referensram som studien grundar sig på. Som forskare i denna undersökning är 

det vår uppgift att därefter koppla samman teori och verklighet (Patel & Davidson, 2011, 

s. 23). Inom samhällsvetenskapen är det vanligt att forskaren använder sig av ett antal 

olika referenser som kompletterar varandra då de beskriver en sak på olika sätt, vilket ger 

en bättre helhetsbild. Anledningen till varför det inom samhällsvetenskapen är viktigt att 

använda sig av olika referenser är att samhället är i ständig förändring och det är svårt att 

hitta en referens som beskriver studieobjektet korrekt (Patel & Davidson, 2011, s. 21-22). 

Studien inleddes med att vi gjorde en ordentlig djupdykning inom vårt valda 

ämnesområde för att få en överblick över tidigare studier samt för att se vilken kunskap 

som redan fanns. Bryman (2011, s. 97-98) skriver att en bra genomgång av litteratur och 

studier stärker trovärdigheten på studien, då forskaren visar på en djupare förståelse inom 

ämnet. Efter vår överblick av ämnesområdet valde vi sedan ut de teorier, referenser och 

tidigare studier som vi ansåg relevanta för vår studie och för att besvara studiens 

problemformulering och syften.   

 

I studien har vetenskapliga artiklar används för att stödja vår undersökning samt att öka 

dess trovärdighet. Exempel på vetenskapliga artiklar är: The role of International 

Financial Reporting Standards in accounting quality och Auditor size and audit quality. 

De vetenskapliga artiklarna hittade vi främst i Umeå universitetbiblioteks databaser men 

även via Google Scholar. De databaser som användes mest frekvent är Business Source 

Premier (Ebsco) och Elsevier ScienceDirect Journals. De sökorden som vi främst använde 

oss av var: “IFRS”, “Auditor”, “IFRS+auditor”, “IFRS+Voluntary”, 

“IFRS+auditor+perspective”, “Audit+quality”, “Information+asymmetri”, 

“Knowledge+auditor”, “Decision+process+auditor”, “Gender+differences”, 

“IFRS+accountant+perspective”, ”Auditor+fees” och “IFRS for SMEs”. Dessa sökningar 

resulterade i en hel del vetenskapliga artiklar inom vårt valda ämnesområde. Efter vi läst 

dessa vetenskapliga artiklar fann vi genom dess referering och hänvisning en rad olika 

artiklar som även de var relevanta för vår studie. 

 

De tryckta källorna som användes i studien var främst böcker och vetenskapliga artiklar 

varav vissa har använts tidigare under utbildningen, som även de kunde relateras till 

studien. Revisorsnämnden bidrog till studien i form av registret på alla godkända samt 

auktoriserade revisorer som fanns i Sverige vid tidpunkten för studien. 
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2.8 Källkritik 
Under studiens gång har såväl sekundära som primära informationskällor använts. I 

största möjliga mån har vi använt oss av primärkällor eftersom det finns ett flertal problem 

med att använda sekundärkällor. När forskaren väljer att använda sekundärkällor är det 

viktigt att forskaren kritiskt granskar dessa eftersom de kan ge en annan och skild bild 

från primärkällan (Bryman, 2011, s. 120). Vidare är det viktigt att vara kritisk som 

forskare eftersom sekundärkällan, utöver att vara vinklad även kan vara partisk och/eller 

ofullständig (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 134). Forskaren bör också ta hänsyn till källans 

aktualitet, dess ursprung samt se till huruvida källan är äkta och relevant genom att 

granska dess empiriska grund (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89). Det är förhållandet 

mellan forskaren och informationslämnaren som avgör hur källan klassificeras (Patel & 

Davidson, 2011, s. 67). Källans aktualitet fokuserar på informationen som ligger till grund 

för forskningen och huruvida den är den senaste. Dock ska värdefulla kunskaper av äldre 

natur och erfarenheter inte åsidosättas i de fall de tillsammans utgör grunden för 

forskningsområdet (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). 

 

Studiens använda litteratur anser vi är trovärdig eftersom vi ser till forskarnas respektive 

erfarenheter inom ämnesområdet. Viss litteratur har vidare använts som kurslitteratur på 

Civilekonomprogrammet vilket, enligt oss, även det ökar trovärdigheten på källan. Vi har 

också valt att använda oss av flertalet källor, där det funnits möjlighet, för att ytterligare 

öka trovärdigheten av vår studie. I de fall flertalet versioner funnits av litteraturen har vi 

efter bästa förmåga använt den senaste.  

 

De internetkällor som vi har hämtat information ifrån är främst PwC, KPMG, FAR, IFRS 

och Revisorsnämnden. Vi klassificerar tidigare nämnda internetkällorna som trovärdiga 

eftersom de första två tillhör de främsta revisionsbyråerna i världen. FAR och IFRS kan 

ses som trovärdiga eftersom FAR är branschorganisationens egen hemsida och IFRS är 

hemsidan för det internationella standardsättande organet IASB. Revisorsnämndens 

hemsida kan ses som en trovärdig källa, i och med att det är en statlig myndighet. Även 

om vi har klassificerat dessa källor som trovärdiga är det viktigt att vi kritiskt förhåller 

oss till dem eftersom att de kan vinkla information för att bättre lägga fram och/eller 

förmedla information för att gynna sig själva. De internetkällor som kan kritiseras är 

exempelvis Affärsvärlden och CFO World. Eftersom vi valde att använda dessa källor 

ändå, har vi haft ett kritiskt förhållningssätt och utöver det använde vi oss av ett flertal 

kompletterande källor för att på så vis öka deras trovärdighet. 

 

Fortsättningsvis försökte vi att öka studiens trovärdighet genom att använda oss av 

vetenskapliga artiklar som blivit granskade av en utomstående, tredje part och 

klassificerats som “Peer Reviewed”. Detta har dock inte alltid varit möjligt eftersom vi 

har haft ett begränsat teoretisk utbud att tillgå. De artiklar som inte klassificerades som 

“Peer Reviewed” har vi på ett objektivt, noggrant och kritiskt sätt granskat. De kan dock 

inte ses som lika trovärdiga. I och med att vi försökte finna ytterligare källor för att styrka 

de sistnämnda artiklarna ansåg vi ändå att de gick att använda i denna studie. 

 

Vid val av källor fokuserade vi fortsättningsvis på att använda källor som skrivits under 

2000-talet, i den mån det var möjligt. Det finns ett flertal risker med att använda sig av 

föråldrad information. En av dem är att den information som står skriven inte stämmer 

överens med den verklighet som är aktuell idag (Dahmström, 2011, s. 126). Vi har dock 

använt oss av äldre källor vid ett flertal tillfällen. Exempelvis har äldre litteratur använts 

i kapitlet rörande studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter av den anledningen att vi 
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inte anser att det är ett ämnesområde som har förändras märkvärt sedan dess att 

litteraturen skrevs. Eftersom litteraturen inom området är av äldre karaktär använde vi oss 

också av senare skriven litteratur för att styrka trovärdigheten och öka aktualiteten. Äldre 

källor såsom vetenskapliga artiklar och litteratur har även använts i genomgång av teori, 

referensram och tidigare studier eftersom vi i största möjliga mån strävade efter att 

använda primärkällan.    
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3. Referensram 

 
I detta kapitel presenteras de teorier och redovisningsprinciper som vi anser är av 

betydelse för att förklara och uppmärksamma vårt problem. Dessa har tillsammans med 

tidigare studier legat till grund för studiens problemformulering samt studiens uppsatta 

forskningsfrågor. Inledningsvis i kapitlet upplyser vi läsaren om revision och revisorns 

roll att minska informationsasymmetri. Fortsättningsvis redogör vi för de 

principbaserade redovisningsprinciperna K3 och IFRS samt dess skillnader. 

Avslutningsvis beskriver vi teorin Judgment and Decision Making för att redogöra 

exempel på faktorer som påverkar revisorn i sin bedömning och i sitt beslutsfattande. 

 

3.1 Revision 
Syftet med studien är att undersöka vilken redovisningsprincip som revisorer 

rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige tillämpar. Anledningen till varför 

revisorer är vårt studieobjekt är att revisorer ses som experter av högsta rang inom svensk 

redovisning. Revisorer är också ständigt delaktiga i redovisningens utvecklande och 

reglering (Jönsson, 1985, s. 186). Vidare syftar studien till att undersöka om revisorers 

åsikter går att förklara utifrån teoretiska kunskaper och/eller praktiska erfarenheter. Av 

den anledningen förklaras de krav som finns för att bli godkända respektive auktoriserade 

revisorer. En undersökning som FAR (2011) gjorde av allmänheten, företagare och 

politiker visade att förtroendet och trovärdigheten för svenska revisorer var hög. 

Alternativa studieobjekt var att undersöka vilken redovisningsprincip som svenska 

redovisningskonsulter rekommenderade att större onoterade bolag i Sverige tillämpade. 

Vi valde dock att utesluta detta eftersom det är revisorer och inte redovisningskonsulter, 

som slutligen är de som har till uppgift att granska företags finansiella rapporter 

(Revisorsnämnden, u.å.b).  

 

Revision är en metodisk process där revisorer på ett objektivt sätt samlar in och sedan 

utvärderar relevanta bevis. Bevisen syftar till att stärka påståenden angående utförda 

ekonomiska händelser och handlingar. Detta för att se om påståendena är riktiga och 

stämmer överens med de fastställda kriterierna, för att sedan kunna informera resultatet 

till utomstående intressenter (Eilifsen et al., 2014, s. 12). 

 

För att revisorer ska få utföra revision samt få skriva under revisionsberättelser krävs det 

i Sverige att revisorerna ska vara registrerade som antingen godkända eller auktoriserade, 

se figur 1. Kraven för att revisorer ska få titulera sig som auktoriserade är både en teoretisk 

samt en praktisk utbildning, som tillsammans ska omfatta totalt åtta år. Den teoretiska 

delen av utbildningen pågår under minst tre år och genomförs antingen på ett universitet 

eller på en högskola. När den teoretiska delen är avklarad fortsätter utbildningen med en 

praktisk del som innebär att yrket utförs med hjälp av handledare som antingen är en 

auktoriserad eller en godkänd revisor. Även denna del av utbildningen pågår under tre år. 

De två åren som efter dessa sex år återstår, kan valfritt fördelas mellan teoretisk och 

praktisk utbildning. Därefter ska ett prov genomföras och skriver revisorerna godkänt på 

proven kan de titulera sig auktoriserade revisorer (Revisorsnämnden, u.å.a). Från och med 

den 1 juni 2013 har en proposition från Regeringen beslutat att eliminera möjligheten för 
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individer att titulera sig godkända revisorer. Anledningen till beslutet grundade sig i att 

Regeringen tyckte att det saknades fog för att skilja auktoriserade och godkända revisorer 

åt, eftersom båda har avlagt revisorsexamen. Skillnaden på proven för revisorerna var att 

en högre revisorsexamens avlades för auktoriserade revisorer och att endast en 

revisorsexamen avlades för godkända revisorer. De revisorer som innan den 1 juni 2013 

benämndes godkända revisorer behåller dock sina titlar (FAR, 2015a). Kraven för att 

revisorer ska få titulera sig godkända var tre års teoretisk utbildning samt tre års praktisk 

erfarenhet (Allt om revision, u.å.). 

 

 
 

Figur 1. Revisorsexamen. Källa: Revisorsnämnden (u.å.) och Allt om revision (u.å.). 

Revisorer har inte ansvaret över att företags finansiella rapporter samt förvaltning sker 

lagenligt utan ansvaret ligger på styrelserna och de verkställande direktörerna. Istället är 

revisorernas uppgifter att granska företags redovisning och förvaltning för att styrka deras 

trovärdighet (Revisorsnämnden, u.å.b). Företag som får sina finansiella rapporter 

granskade av revisorer minskar risken att fel av större betydelse uppstår samt att det ökar 

företags möjligheter till bra affärsvillkor (FAR, 2015d). Detta stöds av Lennox och 

Pittman (2011) som i sin studie visar att företag som granskas av revisor fick högre 

kredittrovärdighet än de företag som inte granskades av revisorer. Företag fick också lägre 

ränta på lån (Blackwell et al., 1998; Collis et al., 2004). Revision skapar en slags trygghet, 

både internt inom företagen som revideras samt för företagens utomstående intressenter 

(FAR, 2015d). 

 

Revision utgör den huvudsakliga grunden för två av studiens forskningsfrågor: 

Forskningsfråga: Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom K3? 
 

Forskningsfråga: Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom IFRS? 
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3.2 Informationsasymmetri 
För att ytterligare visa på revisorernas vikt har vi valt att belysa varför revisorerna är 

relevanta inom redovisning. Vi vill dock poängtera att det finns studier som argumenterar 

emot revisorernas bidrag och vi tycker dessa är lika viktiga att lyfta fram. Att inte lyfta 

fram agentteorin, som förklarar intressekonflikter som kan uppstå mellan exempelvis chef 

och ägare (Eilifsen et al., 2014, s. 5-6), är ett medvetet val eftersom det ligger utanför 

studiens syfte. Informationsasymmetri förklaras istället för att visa på val av studieobjekt, 

revisorer. 

 

I takt med den industriella revolutionen och företagens ökande tillväxt, uppstod behovet 

av en utvecklad redovisning och revision. Företag fick fler intressenter vilket ofta 

resulterade i informationsasymmetri. Informationsasymmetri har sin grund i att det finns 

en obalans mellan den information som ägarna själva besitter i förhållande till den 

information som företagens intressenter har (Eilifsen et al., 2014, s. 5-6). Akerlof (1970, 

s. 497-499) skriver att om detta förhållande fortsätter kan det leda till att funktionaliteten 

på kapitalmarknaden kan förstöras. Ett sätt att lösa informationsproblemet skulle vara att 

upprätta avtal mellan företagare och investerare, vilket skulle göra företagarna skyldiga 

att visa den privata informationen (Kreps, 1990, s. 679-680). Ytterligare en lösning på 

problemet är regleringar som gör företagarna skyldiga att uppvisa information som de 

besitter (Healy & Palepu, 2001, s. 408). Healy och Palepu (2001) skriver därefter att 

informationsasymmetri leder till att det finns en efterfrågan hos intressenter att en extern 

part, en medlare såsom en analytiker eller en agent sätter sig in i produktionen av 

information och visar på den information som företagen har. Redovisningens roll är till 

viss del att hålla cheferna ansvariga gentemot företagens ägare och minska 

informationsasymmetrin, se figur 2 (Eilifsen et al., 2014, s. 6).   

Figur 2. Informationsasymmetri. Källa: Eilifsen et al. (2014, s. 7). 

Revisorer bidrar med bekräftelse att företagens finansiella rapporter stämmer överens 

med de gällande redovisningsstandarderna. Vidare bidrar revisorer till att minska den 

informationsasymmetri som finns mellan ägare och intressenter (Healy & Palepu, 2001, 

s. 415-416). Enligt Healy och Palepu (2001, s. 415-416) finns det ingen undersökning 

som visar på om revisorernas arbete faktiskt ökar trovärdigheten av företags finansiella 

rapporter och ytterligare studier visar att revisorerna sällan bidrar med ny information till 

Informationsasymmetri 
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intressenterna. Inte heller finns det studier som visar att revisorer bidrar med signaler till 

kapitalmarknaden. Bristen på bevis angående det värde som revisorer ger till investerare 

kan ha ett flertal förklaringar. En av dessa anledningar skulle kunna vara att revisorer 

anpassar sig till de intressen som deras arbetsgivare har. Revisorer utgår således inte från 

intressenternas intresse. Vidare skulle det faktum att revisorer endast ger formella 

försäkringar, en gång per år vara en annan förklaring till varför revisorer inte ger några 

klara signaler till kapitalmarknaden. Ytterligare en förklaring som har diskuterats och som 

kan ligga till grund för det bristande bidraget av revisorers arbete är att revisorerna tjänar 

sina egna syften genom att minimera deras juridiska ansvar. Vilket skulle innebära att 

revisorer prioriterar detta framför att bistå med trovärdiga finansiella rapporter. 

 

3.3 Redovisningsprinciper 
Studien syftar till att undersöka vilken redovisningsprincip som revisorer rekommenderar 

att större onoterade bolag i Sverige tillämpar. Därför anser vi det relevant att förklara två 

av de aktuella redovisningsprinciper som finns i landet. Studien fokuserar på regelverket 

K3 och den alternativa redovisningsprincipen IFRS eftersom K3 är den 

redovisningsprincip som främst används för större onoterade bolag i Sverige. Sedan en 

tid tillbaka är det frivilligt för dessa bolag att använda IFRS som redovisningsprincip och 

av den anledningen följer en beskrivning av K3 och IFRS nedan (Marton et al., 2016, s. 

361).    

 

3.3.1 K3-regelverket 
År 2004, påbörjade Bokföringsnämnden sitt arbete med att utveckla ett regelverk som 

bättre skulle lämpa sig för mindre företag. Projektet kallas för K-projektet och innehåller 

fyra olika kategorier av regelverk: K1, K2, K3 och K4. Det är reglerna i bokföringslagen 

som har legat till grund för K-projektet. För regelverket K3 har också den mindre 

avancerade versionen av IFRS, IFRS for SMEs använts för att etablera ett väl fungerande 

regelverk för onoterade bolag i Sverige. Utöver IFRS for SMEs har grunder till K3 också 

hämtats från redovisningspraxis, sambandet mellan beskattning och redovisning liksom 

normgivning (Bokföringsnämnden, 2016). 

 

K3 är ett nytt regelverk i Sverige och beslutet att införa det kom den 8 juni 2012. 

Regelverket började därefter att gälla för större företag den 31 december år 2013 (KPMG, 

2013, s. 3). K3 är ett principbaserat regelverk och ska tillämpas vid koncernredovisning 

och vid upprättande av årsredovisning. Att välja att tillämpa K3 är frivilligt för mindre 

företag men de som använder K3 ska tillämpa regelverket i dess helhet. När svar inte går 

att finna i detta regelverk ska svar sökas i regelverk som reglerar liknande frågor. 

Regelverket är strukturerat och följer ungefär samma kapitelindelning som IFRS for 

SMEs (Bokföringsnämnden, 2016, s. 8; KPMG, 2013, s. 3). Bokföringsnämnden har 

samlat alla de regler som större företag ska tillämpa vid upprättande av koncern- och 

årsredovisning inom regelverket K3, då de inte använder sig att den internationella 

redovisningsprincipen IFRS. För att göra det enklare för företag att tillämpa K3 har 

illustrativa exempel och allmänna råd inkluderats i lagtexten (Bokföringsnämnden, 2016, 

s. 8; KPMG, 2013, s. 9).   

 

Det är företag som klassificeras som större företag som enligt lag är skyldig att följa K3. 

Med större företag definieras företag som har en nettoomsättning som överstiger 80 

miljoner kronor, har anställda som överstiger 50 till antalet och/eller har en redovisad 

balansomslutning som uppgår till över 40 miljoner kronor. För att ett företag ska vara 

skyldig att tillämpa regelverket K3, krävs det att minst två av dessa kriterier uppfylls och 
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har uppfyllts under de senaste två räkenskapsåren samt att företaget inte är börsnoterat 

(Bokföringsnämnden, 2016, s. 8; KPMG, 2013, s. 3). Ytterligare företag som enligt 

Bokföringsnämnden (2016, s. 8) är skyldiga att följa regelverket är “företag som har sina 

andelar, skuldebrev eller teckningsoptioner upptagna till handel på en reglerad marknad 

eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. 

 

3.3.2 IFRS 
IASB är en oberoende organisation som har till uppgift att utfärda internationella 

redovisningsstandarder (IFRS, u.å.a). Organisationen bildades år 2001 och dess 

föregångare, IASC grundades år 1973. Under tiden som IASC hade ansvaret var det upp 

till varje land att välja om företagen inom landet skulle tillämpa de normer och regler som 

IASC satt upp, de så kallade IAS (Carrington et al., 2015, s. 23). IASB har som uppdrag 

att arbeta för en internationell harmonisering av redovisningsprinciper. Om IASB har ett 

förslag till en ändring av redovisningsstandarderna, inom EU, måste ändringen godkännas 

av kommissionen och därefter publiceras i Europeiska unionens tidning. EU måste 

godkänna ändringen innan den blir en del av IFRS (IFRS-volymen 2015, s. 3). 

 

Bakgrunden till IFRS var att företag började expandera sina verksamheter till olika länder 

och på så sätt blev de mer globala. Det här resulterade i att bland annat upptagandet av 

lån, kreditgivning och handel med aktier ökade över landsgränserna. Globalisering gjorde 

att företags finansiella rapporter fick större betydelse eftersom de användes som underlag 

för beslutsfattande. Ett problem som uppmärksammades med globaliseringen var att olika 

företags finansiella rapporter inte var jämförbara eftersom företag hade följt olika 

redovisningsprinciper när deras finansiella rapporter upprättades. Det var då det 

påbörjades ett arbete för att uppnå harmoniserade redovisningsnormer. 

Harmoniseringsarbetet gjordes genom att flera organisationer, både nationella och 

internationella, samarbetade. Amerikanska organisationer hade stor roll i denna process, 

EU kom in i bilden först på 1960-talet. Olika alternativ för hur harmoniseringen skulle gå 

till togs fram, vilket i slutändan ledde till att det skulle bli obligatoriskt för noterade 

företag inom EU att använda IFRS i sin koncernredovisning, i enlighet med det normer 

som IASB tog fram (Carrington et al., 2015, s. 19-21).  

 

I Sverige har redovisningen under en längre tid varit densamma för alla företag oavsett 

storlek. Redovisningen har dock förändrats och det finns idag stora skillnader mellan de 

olika redovisningsprinciperna som företag ska tillämpa. När den svenska aktiemarknaden 

ökade kraftigt under 1980-talet krävdes en förändring i redovisningen, för att bättre 

anpassas till aktiemarknaden. De svenska reglerna var starkt kopplade till den svenska 

beskattningen, vilket inte var användbart för de börsnoterade företagen. Efter detta har de 

svenska reglerna mer och mer anpassats efter de internationella reglerna, vilket tillslut 

ledde till en fullständig övergång till IFRS år 2005. Idag följer alla svenska börsnoterade 

bolag de internationella reglerna medan det för onoterade bolag är frivilligt (Marton et 

al., 2016, s. 361). 

 

3.4 Principbaserad redovisning 
Tidigare studier har kommit fram till att principbaserad redovisning kräver mer kunskap 

än regelbaserad redovisning (Carmona & Trombetta, 2008, 2010). Eftersom både K3 och 

IFRS är principbaserade anser vi att det är viktigt att upplysa läsaren om vad som menas 

med en sådan princip.  
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IFRS och K3 är principbaserade redovisningsprinciper, vilket innebär mer bedömningar 

när redovisningen utförs. En fördel med detta är att företag kan lyfta fram sina 

ekonomiska situationer på bästa sätt. Fördelen leder sedan fram till nackdelen med ett 

principbaserat regelverk, att det blir svårare att kontrollera och övervaka redovisningen 

eftersom den bygger på många bedömningar. Revisorer kan stöta på svårigheter eftersom 

de inte har några tydliga regler att basera sina slutsatser på (KPMG, 2013, s. 3; Marton et 

al., 2016, s. 367). 

 

Principbaserade regelverk lägger, tillskillnad från regelbaserade regelverk, större vikt vid 

de kvalitativa egenskaperna vid redovisningen (Marton et al., 2012, s. 7). När företag 

genomför redovisningen måste all information finnas med, inget får uteslutas. Företag 

ska också på ett begripligt sätt redogöra för de olika metoderna som använts. De fyra 

kvalitativa egenskaperna som finns inom den internationella redovisningsprincipen, IFRS 

är: begriplighet, tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet (IFRS Conceptual Framework, 

2014, p. 23). Inom K3 finns samtliga kvalitativa egenskaper som inom IFRS förutom 

jämförbarhet. Istället finns den kvalitativa egenskapen väsentlighet (Bokföringsnämnden, 

2016, s. 17). 

 

Begriplighet 

Att finansiella rapporter ska vara begriplig betyder att användarna av rapporterna på ett 

bra och översiktligt sätt ska kunna förstå den information som de innehåller. IFRS 

förutsätter att användarna av de finansiella rapporterna har en viss förkunskap för att de 

ska kunna utläsa företags finansiella ställning och utveckling genom att titta på de 

finansiella rapporterna (IFRS Conceptual Framework, 2014, p. 24). Inom K3 betonar de 

att de finansiella rapporterna ska presentera information så att användarna, med 

begränsade kunskaper, kan förstå vad rapporterna säger. Mer svårförståelig information 

får inte exkluderas från de finansiella rapporterna på grund av detta (Bokföringsnämnden, 

2016, s. 17). 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet har som utgångspunkt att den information som återfinns i de finansiella 

rapporterna inte är subjektiv eller innehar fel som är av betydande rang (IFRS Conceptual 

Framework, 2014, p. 31). Om företag grundar bedömningar på prognoser på ett objektivt 

sätt kan det öka tillförlitligheten i rapporterna (Sundgren et al., 2013, s. 56). 

Tillförlitligheten i företags finansiella rapporter ses som en viktig del när revisorerna 

genomför sina granskningar. Detta för att se att redovisningen är genomförd utifrån de 

olika standarder och ramverk som finns. I slutändan ska redovisningen ge en så korrekt 

bild som möjligt av företagets finansiella ställning (IFRS Conceptual Framework, 2014, 

p. 32-33). Enligt Bokföringsnämnden anses finansiella rapporter inom K3 vara 

tillförlitliga då de inte är utsatta för subjektivitet. Det är också viktigt att information i 

rapporter inte är föråldrad, utan har hög aktualitet (Bokföringsnämnden, 2016, s. 17). 

 

Relevans 

Den information som redovisas i de finansiella rapporterna måste vara relevant för att 

användarna ska kunna dra nytta av den. För att information ska anses som relevant ska 

den vara av sådan rang att användarnas ekonomiska beslut kan påverkas av 

informationen. Den information som finns med i de finansiella rapporterna är relevant om 

den underlättar för användaren vid olika beslutsfattanden, gällande såväl beslut som rör 

aktuella som framtida händelser (Bokföringsnämnden, 2016, s. 17; IFRS Conceptual 

Framework, 2014, p. 26). 
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Jämförbarhet 

Jämförbarhet visar på vikten av att företag använder sig av samma regler för 

redovisningen av de finansiella rapporterna eftersom det ska finnas möjlighet för 

användarna av rapporterna att göra jämförelser mellan företag. Användarna ska därefter 

ges möjligheter att ta bra ekonomiska beslut. Det är inte bara av vikt att kunna jämföra 

företags finansiella rapporter utan rapporterna ska även gå att jämföra mellan perioder 

(IFRS Conceptual Framework, 2014, p. 39). Om företag väljer att byta 

redovisningsprincip måste de, enligt IAS 8, ändra sina tidigare finansiella rapporter för 

att möjliggöra jämförelser mellan åren (Sundgren et al., 2013, s. 57). 

 

Väsentlighet 

Inom K3 säger den kvalitativa egenskapen väsentlighet att information i de finansiella 

rapporterna är väsentlig om utelämnande av informationen påverkar beslutet som 

användarna fattar. Ytterligare information som anses som väsentlig är felaktig 

information som inkluderats i de finansiella rapporterna om informationen påverkar 

besluten som användarna av de finansiella rapporterna fattar (Bokföringsnämnden, 2016, 

s. 17). 

 

3.5 Skillnader mellan K3 och IFRS 
Det finns ett flertal skillnader mellan redovisningsprinciperna K3 och IFRS. I det här 

delkapitlet upplyses några av dem. Studien syftar till att undersöka vilken 

redovisningsprincip som revisorer rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige 

tillämpar och av den anledningen anser vi det viktigt att poängtera vilka skillnader som 

finns mellan K3 och IFRS. Vidare avser vi att studera vilka de största skillnader mellan 

K3 och IFRS är enligt revisorerna.  

 

Nedan följer en beskrivning av några av de skillnader som finns mellan K3 och IFRS ur 

ett företags perspektiv: 

 

Immateriella tillgångar 

Hur immateriella tillgångar värderas och definieras skiljer sig mellan de två 

redovisningsprinciperna. Inom K3 ska en tillgång tas upp i företagets balansräkning 

förutsatt att sannolikheten att de ekonomiska fördelarna som den immateriella tillgången 

bidrar med tillhör företaget och att företaget på ett tillförlitligt sätt kan beräkna tillgångens 

anskaffningsvärde. Om företaget skulle göra ett förvärv av immateriella tillgångar anses 

alltid det förstnämnda kriteriet vara uppfyllt. För ett företag som tillämpar IFRS anses det 

andra kriteriet alltid vara uppfyllt. Detta i och med att det alltid anses vara möjligt att 

beräkna det verkliga värdet på en tillgång om den har förvärvats eller är avskiljbar. Inom 

IFRS är vägledningen mer omfattande än inom K3 och i IFRS finns också exempel och 

definitioner på vad som kan beaktas som en immateriell tillgång. Inom K3 finns det en så 

kallas stoppregel som gäller vid värdering av en immateriell tillgång. Denna regel saknas 

i IFRS och betyder att om det inte finns en aktiv marknad, som företaget kan använda för 

att värdera tillgången, ska tillgången värderas till ett begränsat belopp så att negativ 

goodwill inte uppkommer (Strid, 2013, s. 115-116). Inom IFRS finns det istället olika 

nivåer som ett företag kan använda sig av vid värdering av immateriella tillgångar (IFRS 

13 p. 76-89). Inom K3 skrivs goodwill samt immateriella tillgångar av och 

nyttjandeperioden för dessa beräknas mellan 5 till 10 år. Dock kan eventuella 

förlängningar av nyttjandeperioden på immateriella tillgångar göras. IFRS tillåter inte 

nedskrivning av goodwill. Istället finns det krav att en prövning av goodwill samt 
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immateriella tillgångar ska göras varje år. Om det beräknade värdet skiljer sig från det 

ursprungliga ska tillgången skrivas ner (Strid, 2013, s. 115-116). 

 

Materiella tillgångar 

I IFRS är det IAS 16 som behandlar redovisning av materiella tillgångar. Det svenska 

regelverket K3, kapitel 17, följer i stort sett IAS 16 i detta avseende med ett fåtal 

undantag. Ett av dessa är att anskaffningsmetoden ska användas och inte 

omvärderingsmetoden. ÅRL tillåter dock att tillgångar skrivs upp i de fall det sker vid få 

tillfällen och när ett antal kriterier är uppfyllda. IAS 16 tillåter istället att tillgångar 

omvärderas systematisk. Inom den svenska redovisningen har också skatterätten 

inflytande över hur tillgångar ska redovisas (Marton et al., 2012, s. 238-239). 

 

Goodwill 

Inom IFRS är det valfritt om full goodwill eller proportionell goodwill ska tillämpas 

medan det inom K3 alltid är full goodwill som ska tillämpas (Strid, 2013, s. 118).  I IFRS 

tillämpas inte begreppet negativ goodwill, förvärv till lågt pris är istället begreppet som 

tillämpas. För företag som tillämpar IFRS upplöses denna post vid förvärvet av tillgången 

och redovisas därmed inte i företagets balansräkning. Vid förvärvstidpunkten uppstår 

således en intäkt i koncernredovisningen. Ett företag som istället tillämpar K3 redovisar 

till skillnad från IFRS, negativ goodwill i företagets balansräkning. Företaget löser 

därefter upp goodwill utifrån en plan att antingen matcha negativ goodwill med framtida 

förluster eller systematiskt över nyttjandeperioden av företagets icke-monetära tillgångar. 

De båda redovisningsprinciperna förespråkar att en ny värdering av tillgången ska göras 

innan negativ goodwill redovisas. Anledningen är att negativ goodwill kan ha uppstått 

genom felvärdering av företagets skulder och/eller tillgångar (Strid, 2013, s. 116).  

 

Ansvarsförbindelser 

I IFRS är kraven att redovisa ansvarsförbindelser vid förvärv högre i jämförelse med K3. 

I regelverket K3 är det inte vanligt att kriterierna uppfylls för att företaget som gör 

förvärvet ska redovisa förbindelsen som en skuld. IFRS benämner en ansvarsförbindelse 

som en eventualförpliktelse och begreppen skiljer sig något från varandra (Strid, 2013, s. 

117). Ett företag som tillämpar IFRS redovisar vid förvärvsanalysen en 

eventualförpliktelse oavsett sannolikheten att företaget blir skyldig att betala den eller 

inte (IFRS 3 p. 22-23). Ytterligare krav för att eventualförpliktelser ska redovisas är att 

förpliktelsen går att beräkna trovärdigt samt att den är aktuell och befintlig (Strid, 2013, 

s. 117). 

 

Skattefordran/-skuld 

I kapitel 12 i IAS står det att en skattefordring och/eller skatteskuld ska tas upp, till sitt 

nominella värde utan att diskonteras. K3 skiljer sig från IFRS i ett avseende, vid förvärv 

av mark eller byggnad. När skatten värderas till följd av affären ska skattefordran 

och/eller skatteskulden istället för att värderas till sitt nominella värde värderas till 

verkligt värde (Strid, 2013, s. 117).  

 

Förvärvsanalys och relaterade utgifter 

Justeringar av en förvärvsanalys får göras enligt både K3 och IFRS. Dessa får göras inom 

en tidsram av 12 månader från det att förvärvet gjordes i de fall information saknades vid 

det faktiska förvärvet. Anledningen till justering är att de på ett mer rättvist sätt ska 

beskriva hur förhållandet var vid tidpunkten för förvärvet. Inom K3 redovisas det som en 

ändrad bedömning och uppskattning då justeringar görs efter dessa 12 månader. 
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Justeringar sker retroaktivt och kan göras till och med 24 månader efter förvärvet. Enligt 

IFRS ska förvärvsanalysen endast justeras för att rättagöra väsentliga fel efter 12 

månader. Utgifter som ett företag kopplar till förvärvet ska enligt IFRS benämnas utgifter 

och ses som en kostnad i resultaträkningen. K3 lägger till skillnad från IFRS till 

förvärvsrelaterade utgifter till tillgångens anskaffningsvärde (Strid, 2013, s. 117).   

 

Rörelseförvärv 

Skillnader mellan IFRS och K3 när det kommer till rörelseförvärv är främst att det inom 

K3 saknas en standard som förklarar hur värdering till verkligt värde ska gå till. I IFRS 

är det den 13:e standarden som behandlar ämnesområdet (Marton et al., 2012, s. 102). 

 

Tilläggsköpeskilling 

För att ett företag som tillämpar K3 ska redovisa en tilläggsköpeskilling krävs det att 

summan går att beräkna på ett tillförlitligt sätt samt att sannolikheten att 

tilläggsköpeskillingen som kommer att justeras är hög. Liksom här är tidsramen 12 

månader och justeringar som sker därefter ska redovisas som ändrad uppskattning och 

bedömning. Ett företag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS, beräknar 

tilläggsköpeskillingen till verkligt värde. Om en förlust eller vinst skulle uppstå till följd 

av detta redovisas den i resultatet (Strid, 2013, s. 118).    

 

Upplysningskrav och finansiell rapport 

Skillnaden mellan upplysningskrav och krav på den finansiella rapporten är stora mellan 

de båda redovisningsprinciperna, där IFRS har betydligt fler krav än K3. För ett företag 

som tillämpar den internationella redovisningsprincipen krävs det att företaget redogör 

för samt förklarar exempelvis uppkomsten av goodwill. Ytterligare en skillnad är 

upprättandet av finansiella rapporter. Ett företag som tillämpar IFRS måste upprätta två 

olika rapporter. En rapport för att visa på det totala resultatet för företaget och en annan 

som visar på företagets förändring av eget kapital. I K3 saknas det krav på en rapport över 

det totala resultatet och företaget har även rätt att själv bestämma hur de vill redovisa 

förändringen i det egna kapitalet, antingen genom en not eller genom en rapport (Strid, 

2013, s. 119).   

 

Anställda 

Ersättningar till anställda behandlas i K3 i kapitel 28 och det motsvarande kapitlet i IFRS 

är IAS 19. Dessa motsvarar i stort sett varandra. Skillnaden mellan de två 

redovisningsprinciperna finns gällande förmånsbestämda planer. Inom K3 får företaget 

själv välja om det vill följa IAS 19 eller om det vill följa IAS 19 med tillhörande 

förenklade regleringar som rör förmånsbestämda planer (Marton et al., 2012, s. 318-319). 

 

Intäkter 

När det kommer till intäktredovisning överensstämmer IFRS och K3 till stor del. Det 

finns dock en signifikant skillnad gällande fast pris för juridisk person. I K3 får en intäkt 

redovisas, inte genom metoden av successiv vinstavräkning utan när produkten är färdig. 

Orsaken till detta är att det i Sverige finns ett samband mellan beskattning och 

redovisning. Svenska skatteregler åberopar att resultatet som redovisas utgör 

beskattningsgrunden och när det gäller uppdrag till fast pris ska denna redovisas och tas 

upp i deklarationen först vid färdigställandet. I IAS 11 och IAS 18 behandlas 

intäktredovisningen inom IFRS och i K3 är det kapitel 23 som behandlar ämnet (Marton 

et al., 2012, s. 288).   
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Anläggningstillgång för försäljning och/eller avveckling 

IFRS har ett kapitel, IFRS 5, som hanterar anläggningstillgångar som företaget innehar 

och som ska säljas och verksamheter som ska avvecklas. Inom K3 saknas en motsvarighet 

till denna standard (Strid, 2013, s. 118). 

 

Minoritetsintresse 

Inom IFRS ska ett negativt minoritetsintresse redovisas. Det negativa minoritetsintresset 

ska redovisas oavsett huruvida företagets förpliktelse finns eller inte. För ett företag som 

tillämpar K3 skiljer sig reglerna. När det finns en bindande förbindelse för företaget att 

ersätta kapitalunderskottet och företaget också har förmågan att göra det ska företag som 

tillämpar K3 redovisa det negativa minoritetsintresset i eget kapital (Strid, 2013, s. 118). 

 

3.6 Judgment and Decision Making 
Studien syftar till att undersöka vilken redovisningsprincip som revisorer rekommenderar 

för större onoterade bolag i Sverige och av den anledningen har vi valt att inkludera en 

teori som syftar till att förklara hur revisorer fattar beslut och vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar revisorer i deras beslutsfattanden och bedömningar. Teorin, 

Judgment and Decision Making (JDM) lyfter fram kategorier som ligger till grund för 

studien, se figur 3. 

 

JDM undersöker bedömningar och beslutsfattanden hos individer och grupper och har 

med tiden kommit att bli alltmer viktig. Detta eftersom individer varav bland annat 

revisorer, finansiella analytiker, redovisningskonsulter, chefer och standardreglerare 

dagligen fattar många beslut och gör många bedömningar. Behovet av att revisorer ska 

använda sig av professionella bedömningar står skrivet i IFRS och de internationella 

standarderna för revision kräver att sådana bedömningar utförs (Mala & Chand, 2014, s. 

2-3). 

 

Bonner (1999, s. 390) kategoriserade JDM i tre skilda kategorier: person, arbetsuppgift 

och omgivning. Dessa kategorier är enligt Bonner (1999, s. 390) olika komponenter som 

tillsammans används av revisorer och/eller redovisningskonsulter i JDM-processen. 

Personrelaterade faktorer inkluderar exempelvis kunskaper och erfarenheter varav dessa 

karaktärsdrag hos revisorer påverkar och influerar deras bedömningar. 

Arbetsuppgiftsrelaterade kategorier syftar till uppgiftens natur varav exempelvis dess 

komplexitet och dess risk. Omgivningsvariabler avser miljön som individerna befinner 

sig i vid utförandet av uppgifter som kräver bedömningar och beslutsfattande och är inte 

relaterad till några specifika uppgifter. Faktorer inom omgivning kan vara exempelvis 

tidspress och ansvarstagande. Dessa är några av de kategorier som kan komma att influera 

individer vid bedömningar och beslutsfattande (Bonner, 1999, s. 390). Utöver dessa kan 

även individernas motivation och ansträngning påverka deras beslut och bedömningar 

(Libby & Luft, 1993). 
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Figur 3. Judgment and Decision Making. Källa: Bonner (1999) 

3.6.1 Person 
K3 är liksom IFRS ett principbaserat redovisningsprincip, vilket betyder att 

redovisningen har sin utgångspunkt i de principer som gäller rörande redovisningen och 

föreställningsramen för rapporter. I och med att redovisningsprinciperna är 

principbaserade innebär det också ett högre kunskapskrav för företag och för de som 

jobbar med deras redovisning eftersom stort fokus ligger på egna bedömningar och 

tolkningar (Marton et al., 2012, s. 6-7). I en artikel skriven av Carmona och Trombetta 

(2010) lyfter de också fram vikten av förkunskaper i de fall användarna tillämpar 

principbaserade redovisningsprinciper. De skriver fortsättningsvis att sådana 

redovisningsprinciper tillför värde men att det också finns stora krav hos användarna och 

att användarna har kunskaper om organisationernas strukturer och funktioner samt om 

redovisningsprincipens uppbyggnad. I ytterligare en artikel av Carmona och Trombetta 

(2008, s. 455) skriver forskarna att principbaserade redovisningsprinciper ställer högre 

krav på redovisningskonsulternas utbildningsbakgrunder. Forskarna skriver 

fortsättningsvis att till skillnad från regelbaserade redovisningsprinciper tar 

principbaserade redovisningsprinciper inte upp varje enskild kontroversiell fråga. Istället 

lämnar de oklarheter angående exempelvis processer gällande registrering och mätning. 

I artikeln står också skrivet att vid implementering av IFRS krävs det att 

redovisningskonsulterna har kunskaper inom både organisation och ekonomi, vilket 

forskarna åter tar upp i artikeln skriven år 2010. Carmona och Trombetta (2008, s. 458) 

skriver också att revisorernas roll förändras vid implementeringen av IFRS. Revisorerna 

måste förstå hur företag förhåller sig till och använder standarderna inom IFRS. Forskarna 

skriver att detta kräver en välgrundad bedömning av företags finansiella situationer 

liksom verksamheter i stort. 

 

Gul et al. (2013) studerade hur individuella revisorer påverkade den slutgiltiga revisionen. 

Studien baserades på ungefär 800 revisorer ifrån Kina och forskarna fann att det fanns 

variation i revisionskvalitén. Vidare fann forskarna att skillnaden delvis kunde förklaras 

av revisorernas utbildningar och deras positioner på revisionsbyråerna. Revisorer som 

titulerade sig partner visade sig i denna studie vara mer konservativa än övriga revisorer 

och revisorer som hade masterexamen eller högre utbildningar, visade sig vara mer 

aggressiva än deras övriga kollegor. Forskarna skriver att dessa resultat visade att olika 
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karaktärsdrag kan påverka individers bedömningar och beslutsfattanden vilket i sin tur 

även påverkar revisionskvalitén. 

 

Forskarna Moroney och Carey (2011) studerade hur industri - och uppgiftsbaserade 

erfarenheter påverkade revisorernas prestationer. Studien visade att industribaserade 

erfarenheter hade större inverkan på prestationerna än uppgiftsbaserade. Den 

uppgiftbaserade hade dock enligt studien positiv påverkan. Tidigare studier av Ashton 

och Brown (1980) visade också på att erfarenheter hos revisorer hade positiv inverkan på 

prestationen. Studien av Libby och Luft (1993) fann dock inte att det alltid var så att de 

revisorerna med mer erfarenheter överträffade de mindre erfarna revisorernas 

prestationer. 

 

3.6.2 Arbetsuppgift 
Inom både redovisning och revision varierar komplexiteten på olika uppgifter, vilket gör 

det viktigt att förstå hur uppgifternas struktur och komplexitet påverkar olika 

beslutsfattanden (Mala & Chand, 2014, s. 20). Bonner (1994, s. 214) finner att det finns 

olika sätt som komplexitet kan påverka beslutsfattandet. För det första kan 

komplexiteteten i uppgiften innebära stor inverkan på hur revisorer presterar. Sedan 

kunde det bli lättare för revisionsföretag att använda de revisorer som var mest lämpade 

för specifika uppgifter om de var medvetna om komplexiteteten i uppgifterna.  En studie 

av Tan et al. (2002, s. 92) visade att det fanns en tydlig koppling mellan revisorernas 

kunskaper, motivationer, uppgifternas komplexitet och prestationer. Revisorerna måste 

ha tillräckligt med kunskaper för att behärska komplexitet i vissa uppgifter men det krävs 

även motivation. Om kunskaperna är nog höga men motivation saknas kommer 

prestationerna att bli lidande.   

 

Phillips (1999) undersökte hur den bedömda risknivån i ett specifikt konto i de finansiella 

rapporterna leder till att revisorer blir mer uppmärksamma när detta konto granskas. 

Undersökningens resultat visade på att konton med höga bedömda risknivåer leder till att 

revisorerna är mer uppmärksamma samt skeptiska och därmed söker tecken på eventuella 

felrapporteringar. Om kontona inte är högriskkonton blir revisorer mer avskräckta till att 

döma olika bevis som skulle tyda på felrapportering. Resultatet visar även på att revisorer 

endast är uppmärksamma på felrapporteringar i lågriskkonton om de redan innan har 

hittat felrapporteringar i högriskkonton. Det krävs fortsatt medvetenhet när revisorer 

granskar både hög- och lågriskkonton för att kunna upprätthålla revisionens effektivitet. 

 

3.6.3 Omgivning 
En omgivningsfaktor som har studerats är ansvar. Huruvida individerna som har tagit 

besluten också är ansvariga för besluten gentemot intressenter. Enligt forskarna Libby 

och Luft (1993) kan individer som både fattar beslut och är ansvariga för dess följder 

motiveras till att anstränga sig mer. Forskarna skriver att det beror på att individerna vill 

undvika negativa påföljder. En annan studie som har gjorts inom området är studien av 

Tan och Kao (1999). Deras studie syftar till att undersöka relationen mellan ansvar och 

prestation när forskarna tagit hänsyn till kunskaper, uppgifternas komplexitet och 

förmågor att lösa problem. Tan och Kaos (1999) studie visade att ansvar inte påverkade 

prestationen då det gällde mindre komplexa uppgifter och i de fall individerna saknade 

kunskaper. I de fall uppgifterna ansågs mer komplexa och individerna saknade antingen 

kunskaper eller förmågor att lösa problem fann forskarna inte heller något stöd för att 

ansvar påverkade prestationerna. Detta blev studiens huvudsakliga resultat, ansvar har 

inte lett till att bättre prestationer åstadkoms. I en studie av DeZoort et al. (2006, s. 375) 



24 

 

Beslutsfattande 
och bedömning

Omgivning

Person

Arbets-
uppgift

visade resultatet att revisorer som hade större ansvar var mer konservativa vid deras 

bedömningar när uppgiften i fråga var av högre rang än revisorer med lägre ansvarsnivå. 

Resultatet visade därmed att individer måste vara mer försiktiga när deras ansvarsnivå är 

högre.   

 

3.7 Sammanfattning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 4.  Sammanfattande Referensmodell. Källa: Lundgren och Olovsson (2016) 

 

Figur 4 visar en sammanfattning av referensramen som används i studien. Det är på grund 

av den ökade globaliseringen och den ökade informationsasymmetrin som behovet av 

revision har uppstått. Revisorernas uppgifter är att granska företags finansiella rapporter 

och deras granskningar syftar till att minska informationsklyftan mellan ägare och ledning 

(Eilifsen et al., 2014, s. 5-6). 

 

JDM beskriver vilka faktorer som påverkar revisorerna i sina beslut och bedömningar. 

Faktorerna delas in i person, arbetsuppgift och omgivning utifrån Bonners (1999) 

kategoriindelning. Den principbaserade redovisningen grundar sig i kvalitativa 

egenskaper såsom relevans, begriplighet, jämförbarhet, tillförlitlighet och väsentlighet 

(Bokföringsnämnden, 2016, s. 17; IFRS Conceptual Framework, 2014, p. 23). Den 

principbaserade redovisningsprincipen kräver mer kunskap än redovisningsprinciper som 

är regelbaserade (Carmona & Trombetta, 2008, 2010).  

 

Bokföringsnämnden har arbetat fram ett svensk regelverk, K3, som större onoterade 

bolag i Sverige enligt lag är skyldig att tillämpa. IASB är organet som har utvecklat en 

internationell redovisningsprincip, IFRS, i syfte att harmonisera den internationella 

redovisningen (Carrington et al., 2015, s. 19-21; KPMG, 2013, s. 3). K3-regelverket är 

baserat på den mindre komplexa redovisningsprincipen IFRS for SMEs som i sin tur är 

Informationsasymmetri 

Revisor 

Principbaserad 

redovisning 

K3 IFRS Skillnader 
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en förenkling av den fulla IFRS (Bokföringsnämnden, 2016). Skillnader mellan de båda 

redovisningsprinciperna finns varav dessa skillnader exempelvis behandlar hantering och 

redovisning av: goodwill, immateriella- och materiella tillgångar samt upplysningskrav 

och förvärvsanalys (Marton et al., 2012; Strid, 2013).  
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4. Tidigare studier  

 
I detta kapitel presenterar vi tidigare studier som är relaterade till ämnesområdet. 

Inledningsvis genomförs en redogörelse för studier om manligt och kvinnligt beteende. 

För att vidare upplysa läsaren presenterar vi studier som syftar till att förklara varför 

onoterade bolag tillämpar IFRS samt för- och nackdelar med IFRS och IFRS for SMEs. 

Därefter följer ett delkapitel om kvalité på företagets redovisning och avslutningsvis 

redogör vi för studier som har undersökt faktorer som påverkar revisorernas åsikter i val 

av rekommenderad redovisningsprincip.    

 

4.1 Manligt och kvinnligt beteende 
Det finns tidigare studier som visar på skillnader mellan män och kvinnor inom de 

ekonomiska ämnesområdena, redovisning och revision. Av den anledningen finner vi det 

intressant att se huruvida manliga och kvinnliga revisorers rekommendationer av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige skiljer sig åt. Nedanstående 

studier visar inte specifikt att skillnader mellan könen och deras preferens av 

redovisningsprincip finns. De visar dock att det finns skillnader mellan exempelvis 

könens riskbenägenhet och noggrannhet. Utifrån dessa studier kan det därför vara av 

intresse att undersöka om skillnader förekommer mellan manliga och kvinnliga revisorer 

även när det kommer till preferenser av redovisningsprincip för större onoterade bolag. 

 

Smiths (1999) studie motsäger andra studier inom ämnesområdet och forskaren skrev att 

det inte existerar några skillnader mellan män och kvinnors riskbenägenhet. Smith 

diskuterade också att kön är en fundamental beståndsdel när det kommer till att förstå det 

mänskliga beteendet och att detta främst skedde genom att studera kön utifrån två 

perspektiv. Först, det biologiska könet, kategorierna man och kvinna och sedan de 

psykologiska egenskaperna som hör samman med de respektive biologiska könen. Smith 

skrev fortsättningsvis att det är viktigt att inte stirra sig blind på kön utan att istället se 

personer som separata individer. Genom att identifiera skillnader mellan kön, 

personlighet och kognitiv förmåga kan det resultera i en förbättrad kvalité på 

beslutsfattande, kommunikation och rapportering. 

 

Gold et al. (2009) studie syftade till att se om revisorernas kön samt klienternas kön hade 

påverkan på revisorernas bedömningar under revisionsprocessen. Forskarna fann att det 

fanns skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer och att det fanns skillnader 

mellan hur de båda könen tolkade och handlade i diverse situationer. De fann till exempel 

att manliga revisorer var mer influerade av kundförklaringar än deras kvinnliga kollegor. 

Forskarna fann även att dessa förklaringar hade större inverkan på revisorer, manliga som 

kvinnliga, om förklaringar kom från manliga klienter. Forskarna skrev också i sin slutsats 

att det är viktigt att utövare och forskare är medvetna om de könsstereotyper som finns 

och hur de i sin tur kan komma att påverka funktionaliteten och effektiviteten av 

revisionen. 

 

Niskanen et al. (2011) gjorde en studie för att undersöka om det fanns ett samband mellan 

revisorers kön och earnings management i små- och medelstora privata finska företag. 
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Revisorer förväntas vara en homogen grupp av professionella aktörer eftersom de är 

tvingade att efterfölja revisionsstandarder i sitt yrke. I studien utgick forskarna ifrån att 

kvinnor, i sin yrkesroll var mer noggranna än män. Resultatet av studien visade att 

forskarna hade rätt. Kvinnliga revisorer var mer noggranna och försiktigare än deras 

manliga kollegor. Forskarna skrev vidare att när företag väljer sina revisorer bör detta 

finnas i åtanke. De skrev även att det kan vara av nytta för intressenter att ha revisorernas 

kön i åtanke när de analyserar företag. En av de största begränsningarna med studien är 

att den genomfördes med data från endast ett land. I Finland är kvinnor väldigt lika män 

i de flesta branscher. I en del industrier är de till och med mer utbildade än sina manliga 

kollegor. I många länder har inte kvinnor och män samma förutsättningar i samhället, 

vilket bör finnas i åtanke. 

 

Deo och Sundars (2015) studie strävade efter att på ett mer utförligt sätt förstå urvalets 

riskbeteende. Studien utgick ifrån tidigare studier som funnit att män var mer riskbenägna 

än kvinnor. Forskarnas studie visade att kvinnor till större del var ansvariga för den 

dagliga hanteringen av pengar medan männen var mer aktiva när det kommer till beslut 

gällande investeringar. Avslutningsvis visade studien på liknande resultat som tidigare 

forskning, nämligen att män var mer riskbenägna än kvinnor. Detta tog sig exempelvis 

uttryck i att de kvinnor som gjorde investeringar investerade i portföljer med lägre risk i 

förhållande till männens gjorda investeringar. 

 

Tidigare studier om manligt och kvinnlig beteende utgör den huvudsakliga grunden för 

en av studiens forskningsfrågor: 
Forskningsfråga: Finns det några skillnader på hur manliga och kvinnliga revisorer 

uppfattar IFRS? 

 

4.2 Varför onoterade bolag väljer att tillämpa IFRS 
Tidigare studier av exempelvis De George et al. (2013) och Hoogendoorn (2006) har visat 

att tillämpningen av IFRS är både kostsam och komplex. Andra studier som exempelvis 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewskis (2006) visade att IFRS var fördelaktigt för 

företag eftersom IFRS ökade genomskådligheten i företags finansiella rapporter liksom 

gav fördelar i form av lägre räntekostnader. Tidigare gjorda studier motsäger varandra 

och frågan som kan ställas är varför företag väljer att tillämpa sig av de internationella 

standarderna. Denna studie kommer att undersöka om revisorer anser att valmöjligheten 

att frivilligt använda IFRS är företagsberoende och vilka faktorer som revisorer tror sig 

påverka företag i sina val av redovisningsprincip. Av den anledningen syftar följande del 

till att presentera resultatet av tidigare studier inom ämnet ur företags perspektiv. 

 

4.2.1 Organisatoriska faktorer 
Ägarstruktur 

När företag tillämpar IFRS ökar företags upplysningskrav på deras finansiella rapporter 

vilket resulterar i att den informationen som finns i de finansiella rapporterna är av hög 

kvalité (Strid, 2013, s. 119). En studie av Chen et al. (2010, s. 265) fann bevis på att 

upplysningskraven ledde till att företagens ledning i mindre grad manipulerade företagens 

resultat i vinstsyfte. Företagens intressenter kunde därefter lättare fatta beslut utifrån de 

finansiella rapporterna när de blivit mer tillförlitliga. En studie av Broberg et al. (2010, s. 

370-371) fann bevis på att företag, där aktierna till stor del ägdes av ledningen, lämnade 

mindre information i sina finansiella rapporter än företag där ledningen ägde mindre del 

av de totala aktierna. Det innebär att det är större sannolikhet att företag som har en bred 

ägarstruktur tillämpar IFRS. 
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Skuldsättningsgrad 

Watts och Zimmermans (1990, s. 132-134) studie visade att företag med högre 

skuldsättningsgrad var mer benägna att välja en redovisningsmetod som gjorde att 

företagen kunde redovisa större intäkter. Detta eftersom skuldsättningsgraden visar hur 

hög företagens finansiella risker är och om de är höga så vill företagen redovisa större 

intäkter. Det finns en risk att företag som har högre skuldsättningsgrad bryter sina 

låneavtal. I de fallen kan företag försöka minimera effekterna för en skuldbegränsning 

om de använder mer specifika metoder. IFRS kan, enligt forskarna, därför ses som mer 

fördelaktig för företag med högre skuldsättningsgrad. Iatridis (2012, s. 576) fann i sin 

studie att företagens egna kapital och resultat förändrades positivt när IFRS tillämpades. 

Undersökningen visade också att de företag som hade stora finansiella behov var mer 

benägna att lämna information för att i framtiden kunna dra till sig fler finansiärer. 

 

4.2.2 Miljörelaterade faktorer 
Industriell teori beskriver faktorer som påverkar företag till att bli mer homogena. 

Faktorer kan exempelvis vara påtryckningar från samhället, branschföretag och 

intressenter (DiMaggio & Powell, 1983). En av underkategorierna till den industriella 

teorin är enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 147), isomorfism. Isomorfism kan sin tur 

delas upp i följande tre grenar: tvingande, mimetisk och normativ. 

 

Tvingande isomorfism 

Tvingande isomorfism utgår ifrån att företag utsätts för såväl formella som informella 

påtryckningar från samhället. Formella påtryckningar är exempelvis lagar och 

förordningar medan informella påtryckningar istället beskriver de påtryckningar som 

kommer från företagens intressenter (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150-151). Enligt 

Tarca (2004, s. 62-66) ansåg företag som har internationella anknytningar föredra att 

tillämpa ett mer globalt redovisningssystem. 

 

Mimetisk isomorfism 

Forskarna DiMaggio och Powell (1983, s. 151-152) beskrev i kontrast att påtryckningar 

sett ur mimetisk isomorfism kan innebära att företag för att bli bättre eller mer lika företag 

inom samma bransch väljer att imitera dessa företag. Tarca (2004, s. 67) skrev att beslutet 

att “efterlikna” andra företag inom samma bransch exempelvis kan vara för att överleva 

och inte tappa marknadsandelar. 

 

Normativ isomorfism 

Den tredje delen av isomorfism är den normativa (DiMaggio & Powell, 1983, s. 147). 

Forskarna Tsamenyi et al. (2006, s. 411-412) skrev att normativa påtryckningarna är 

påtryckningar som grundar sig i samhällets skapade normer för att eftersträva 

professionalism. Enligt Gallery (2008, s. 258) fanns det tecken som visar att val av 

revisionsbyrå hade en inverkan på val av redovisningsprincip. Forskarna visade att 

företag som hade revisionsbyråer som inkluderats i Big4 i större utsträckning påverkades 

av revisionsbyråernas preferenser gällande tillämpad redovisningsprincip. Enligt en 

studie av Street och Gray (2002, s. 70-71) tillämpade företag med större revisionsbyråer 

i större utsträckning IFRS än företag som hade mindre revisionsbyråer.  

 

Tidigare studier om varför onoterade bolag väljer att tillämpa IFRS utgör den 

huvudsakliga grunden för en av studiens forskningsfrågor: 
Forskningsfråga: Anser revisorer att valet av att tillämpa IFRS är företagsberoende? 
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4.3 För- och nackdelar 
Nedan följer ett flertal studier som har undersökt för- och nackdelar för företag som 

tillämpar IFRS och IFRS for SMEs. Anledningen till att studier och artiklar om IFRS for 

SMEs används är att det finns bristande litteratur och forskning om regelverket K3. Vi 

anser dock att paralleller mellan K3 och IFRS for SMEs finns eftersom K3 bygger på den 

förenklade redovisningsprincipen samt följer samma kapitelindelning 

(Bokföringsnämnden, 2016). 

 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewskis (2006) undersökning studerade vilka fördelar 

och nackdelar som europeiska företag såg att det fanns med implementeringen av IFRS. 

De flesta respondenterna tyckte att bytet till redovisning enligt IFRS ökade 

jämförbarheten samt den finansiella insynen. Många av respondenterna ifrågasatte dock 

de fördelarna som sedan innan var angivna, som lägre kapitalkostnad och bättre kvalité. 

Studien visade även på att de svarande tyckte att IFRS var invecklad och att det krävdes 

en hel del utbildning och kunskap för att tillämpa IFRS. Respondenterna tyckte även att 

det saknades kunskap både hos de anställda på företaget och hos revisorerna. Vidare 

saknade respondenterna vägledning i implementeringsprocessen och de uttryckte att det 

skulle behövas ständig utbildning inom området eftersom IFRS konstant förändras. 

 

Hoogendoorn (2006), en revisor som arbetade på Ernst & Young gjorde observationer på 

holländska företag som gjort konverteringen till IFRS. Observationerna tydde på att 

företag underskattat komplexiteten samt kostnaden av konverteringen till IFRS. 

Komplexiteten av IFRS utgörs av att det krävs en hel del utbildning inom området. 

Revisorer har en kritisk roll i utbildningen eftersom revisorer ofta blir involverade i 

konverteringsprocessen. Vidare finns det en risk att de även blir inblandade i 

förberedandet av de finansiella rapporterna som de sedan ska revidera. IFRS ska bidra till 

att de finansiella rapporterna blir mer jämförbara, vilket de blir när de följer samma 

standarder. Hoogendoorn skriver att eftersom IFRS tillåter många egna tolkningar och 

bedömningar av standarderna faller jämförbarheten. Fortsättningsvis skriver han även att 

IFRS är för komplext och komplicerat för både revisorer och andra experter vilket i sin 

tur gör det svårt för användarna av de finansiella rapporterna att läsa och förstå dem. 

Enligt Hoogendoorn väger fördelarna med IFRS ändå tyngre än nackdelarna och han 

skriver att Europa kommer att dra nytta av införandet av den internationella 

redovisningsprincipen. Avslutningsvis skriver Hoogendoorn att full jämförbarhet av de 

finansiella rapporterna inte kommer att kunna uppfyllas eftersom det skulle behövas ett 

regelbaserat regelverk för det. 

 

Jeong-Bon och Shis (2012), undersökte i deras studie hur företags beslut att frivilligt 

tillämpa IFRS påverkade finansanalytikers beslut att följa företagen. Studien gjordes för 

att undersöka om det frivilliga användandet av IFRS förbättrade informationsmiljön kring 

företagen. Forskarna studerade företag från 29 olika länder under tidsperioden 1998 till 

2004, som frivilligt tillämpade IFRS. Valet av denna tidsperiod gjorde att de bara fick 

med frivilliga användare av IFRS eftersom det blev obligatoriskt för noterade företag i 

EU 2005 att tillämpa IFRS. Undersökningens resultat visade att frivilligt tillämpande av 

IFRS förbättrade analytikernas möjlighet till att göra utförliga analyser av företag 

eftersom informationen som företagen lämnade blev mer preciserad om de tillämpade 

IFRS. Detta tydde på att finansanalytiker valde att följa företag som frivilligt tillämpade 

IFRS över ett företag som inte tillämpade IFRS. Undersökningen ger bevis på att frivilligt 

tillämpande av IFRS ökar den övergripande informationen som används av en viktig 

grupp av intressenter, de finansiella analytikerna. 
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Jeong-Bon et al. (2012) gjorde en studie för att undersöka effekten av revisionskostnaden 

när IFRS tillämpades. Undersökningen gjordes på europeiska företag som under 2005, 

enligt lag blev skyldiga att tillämpa IFRS. Forskarna fann att tillämpningen av IFRS hade 

två motsatta effekter på revisionskostnaderna. För det första ökade revisionskostnaderna 

för företag som tillämpade IFRS eftersom revisionen tog längre tid samt blev dyrare när 

revisionen blir mer komplex. Den andra effekten var att kvalitén av redovisningen 

förbättrades, vilket resulterade i lägre revisionskostnader. 

 

Sanders et al. (2013) skrev i sin artikel att IASB:s framarbetade redovisningsstandard för 

små- och medelstora företag gav ett positivt intryck och har accepterades av drygt 80 

länder sedan dess att den lanserades år 2009. IFRS for SMEs är en mindre version av 

IFRS och motsvarar ungefär 10 procent av den fulla versionen. Forskarna skrev vidare 

att 5 väsentliga förenklingar har gjorts för att underlätta för mindre företag i deras 

upprättande av de finansiella rapporterna. IFRS for SMEs exkluderar 

redovisningsområden som inte är aktuella för små- och medelstora företag. Andra 

förenklingar är färre upplysningskrav, förenklad utformning som i sin tur bidrar till lättare 

begriplighet. Vidare har uträkningar och värderingsprinciper för små- och medelstora 

företag förenklats. Enligt forskarna är en av de främsta anledningarna till att företag väljer 

att tillämpa IFRS for SMEs att principen ger företag en ökad tillgång till kapitalet. 

Fortsättningsvis skriver forskarna att en annan anledning till varför företag väljer att 

tillämpa IFRS for SMEs kan vara att företag saknar anställda eller resurserna att tillämpa 

IFRS, i och med att den i sin helhet är komplex. 

 

De George et al. (2013) gjorde en undersökning angående de kostnader som fanns för de 

australiensiska företag som enligt lag var skyldiga att tillämpa IFRS.  Resultaten i studien 

visade på att det fanns signifikanta ökningar i kostnader för alla företagen, motsvarande 

en 23 procentenheters ökning i revisionskostnader under det första året IFRS tillämpades. 

Detta var en abnormal ökning med 8 procentenheter. Forskarna fann att den största 

ökningen i revisionskostnader skedde för de mindre företagen. Studien visade även att 

företag som krävde mer komplex revision fick en större ökning i revisionskostnaderna. 

Forskarna studerade även vad professionella revisorer på Big4 byråer tyckte om IFRS. 

Resultaten visade att revisorerna ansåg att revisionen av vissa delar av företagens 

finansiella rapporter krävde större ansträngning och expertis från revisorer när IFRS 

tillämpades, för att säkerställa att redovisningen var korrekt utförd. 

 

Chand et al. (2015) undersökte i sin studie vad praktiska utövare tyckte om IFRS for 

SMEs. I studien intervjuades bland annat redovisningskonsulter som var verksamma i 

Fiji. Konsulterna som deltog i studien ansåg inte att IFRS for SMEs var tillämpningsbar 

för alla små- och medelstora företag. Vidare ansåg de att än fler förenklingar för dessa 

företag bör göras för att så ska bli fallet. Redovisningskonsulterna svarade fortsättningsvis 

att IFRS for SMEs inte bidrog med tillräckligt många riktlinjer, varför det ständigt 

krävdes att de konsulterade annan personal. Detta kunde leda till olikheter i konsulternas 

beteenden och bedömningar, vilket minskade jämförbarheten mellan företagens 

finansiella rapporter. Jämförbarheten som var den främsta fördelen som presenterades när 

den förenklade redovisningen implementerades. Forskarna skrev vidare att företag av 

större karaktär i högre grad tjänade på att tillämpa IFRS for SMEs medan mindre företag 

av kostnadsskäl möjligen kunde komma att finna bristande överenstämmelser. 

Avslutningsvis fann forskarna att redovisningskonsulter stötte på mer problem när företag 

tillämpade IFRS for SMEs än vad revisorer gjorde. 
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4.4 Kvalité 
Studien utgår ifrån att företag som tillämpar IFRS får en högre kvalité på deras finansiella 

rapporter i förhållande till finansiella rapporter för företag som inte tillämpar IFRS. 

Detta eftersom tidigare studier av exempelvis Müller (2014) visar på det. Det är dock 

viktigt att poängtera att det är ett antagande och bör därför inte ses som en absolut sanning. 

Det finns en mängd tidigare studier av bland annat DeAngelo (1981) och Francis (2004) 

där indikatorer på kvalité inom revision har identifierats. I studien kommer vi att 

undersöka om vi ser samband mellan ett flertal av dessa indikatorer och val av revisorers 

rekommenderade redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige.  

 

DeAngelo (1981) gjorde en studie för att visa på relationen mellan storlek på 

revisionsbyrå och kvalité. DeAngelo skriver att större revisionsbyråer har mer att förlora 

än mindre revisionsbyråer på att leverera en lägre kvalité på revisionen. DeAngelo 

definierar revisionskvalité genom de båda utgångspunkterna att brott ska upptäckas av 

revisorer och att revisorer ska rapportera de upptäckta brotten. Sannolikheten för de två 

delarna av revisionskvalité beror exempelvis på revisorernas kunskaper, procedurer 

liksom deras oberoende gentemot kunden. Vidare visade studien att revisionsbyråer och 

kvalité inte var oberoende av varandra. Större revisionsbyråer ger högre uppfattad 

revisionskvalité än mindre revisionsbyråer. I en studie av Tyrrall et al. (2007, s. 100) 

skrev forskarna att internationella revisionsbyråer drar större fördelar till följd av IFRS 

och dess komplexitet, än lokala revisionsbyråer.   

 

Francis (2004) artikel är en recension över revisionskvalité över de senaste 25 åren. 

Forskaren skrev i sin artikel att anledningen till att större revisionsbyråer visade på bättre 

revisionskvalité grundar sig i att “bra” företag själva valde större revisionsbyråer när det 

kommer till besluten om vilka som skulle genomföra företagens revision. Francis skrev 

vidare att detta var något som borde tas hänsyn till innan slutsatser gällande 

revisionsbyråer och kvalité dras. 

 

Sundgren och Svanström (2013) undersökte relationen mellan revisionskvalité och 

revisionsbyråer samt relationen mellan revisionskvalité och revisionskontor. Denna 

studie gjordes på små och medelstora företag med data ifrån Sverige. Resultatet visade 

att det fanns ett samband mellan revisionsbyråers storlekar och kvalité på revisionerna. 

Studien visade att revisionskvalité på revisionerna skiljde sig åt mellan revisionskontors 

olika storlekar och visade att större revisionskontor, med fler antal godkända och/eller 

auktoriserade revisorer, gav en högre kvalité på revisionerna när jämförelser gjordes 

mellan Big6 byråer och mindre revisionsbyråer. Forskarna skriver att orsaker till 

skillnader i kvalité kan bero på exempelvis bristande inomhus-kunskaper på mindre 

revisionsbyråer. Vidare visade studien att kvalitetsskillnader mellan Big4 byråer och 

mindre revisionsbyråer var små. 

 

Tidigare studier om kvalité utgör den huvudsakliga grunden för en av studiens 

forskningsfrågor: 
Forskningsfråga: Finns det skillnader mellan revisorer som arbetar på Big4 byråer i 

förhållande till revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras åsikter om IFRS? 

 

4.5 Faktorer som påverkar revisorns åsikt i val av redovisningsprincip 
Ett syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar revisorer i sina åsikter. 

Oss veterligen finns inga tidigare studier som berör ämnet eller behandlar revisorernas 

åsikter av K3 eller företags frivilliga användande av IFRS. Anledningen till detta skulle 
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möjligtvis vara att K3 är ett relativt nytt regelverk varför ämnet inte har behandlats i detta 

avseende. Nedan har därför studier av liknande karaktär inkluderats. 

 

Uyar och Güngörmüs (2012) studie syftade till att undersöka professionellas åsikter om 

IFRS for SMEs i Turkiet, efter att redovisningsprincipen implementerades två år tidigare. 

IASB definierar små- och medelstora företag som företag som inte måste stå till svar för 

allmänheten och som inte heller behöver publicera finansiella rapporter för externa 

intressenter (IFRS, u.å.b). I studien som gjordes av Uyar och Güngörmüs (2012) 

undersökte forskarna vilka kunskaper som de professionella hade inom IFRS och 

utvärderade vilka skillnader de ansåg att det fanns mellan IFRS och IFRS for SMEs. 

Respondenterna fick även besvara om de hade fått några utbildningar och erfarenheter 

inom IFRS eller/och IFRS for SMEs. Resultatet visade att utbildningar och erfarenheter 

hade betydelse och att de flesta respondenterna inte hade kunskaper om de två 

redovisningsprinciperna och/eller kunskaper om skillnader mellan dem. Vidare visade 

studien att anställda på Big4 byråer hade mer kunskaper om IFRS for SMEs än de som 

var anställda hos mindre byråer. Anställda hos större byråer hade också mer kunskaper 

om redovisningsprincipernas skillnader. Respondenterna fick också utvärdera och 

bedöma fördelarna med att implementera IFRS for SMEs varav den största fördelen 

ansågs vara att öka jämförbarheten samt trovärdigheten av små- och medelstora företags 

finansiella rapporter.  

 

Cameran et al. (2014) studie motsäger tidigare studier som funnit att IFRS leder till högre 

kvalité av företags finansiella rapporteringar. Forskarna studerade privata företag som 

frivilligt valt att tillämpa IFRS med företag i Italien som fortsatt att tillämpa landets 

redovisningsprincip GAAP. Forskarna betonade att det varit svårt att finna relevant 

litteratur inom området liksom att tidigare studier inte har adresserat denna fråga tidigare. 

Resultatet av studien visade att IFRS inte förbättrade kvalitén på privata företags 

finansiella rapporteringar utan de fann stöd för att IFRS istället ökade earnings 

management och ledde till att företag förlorade tid. Slutligen fann forskarna att deras 

resultat motsäger tidigare studieresultat av att en uppsättning av internationella 

redovisningsstandarder är av bättre kvalité än landets nationella.  

  

Kishali et al. (2015) studerade vad revisorernas åsikter var gällande att tillämpa den 

internationella redovisningsprincipen IFRS for SMEs. Forskarna gjorde studien innan 

dess att Turkiet gick med i EU. Studien visade på signifikanta skillnader mellan olika 

faktorer däribland ålder, erfarenheter och utbildningsnivåer. Studien visade dock inte på 

att det fanns några signifikanta skillnader mellan revisorers åsikter gällande tillämpningen 

av IFRS for SMEs när faktorerna kön och år av arbetslivserfarenhet studerades.   

 

Studiens referensram och tidigare studier sammanfattas och mynnar ut i följande två 

forskningsfrågor och de syftar till att besvara studiens problemformulering och 

huvudsakliga syfte: 

Forskningsfråga: Det finns ett samband mellan kön, revisorstitel, arbetstitel, 

ansvarsnivå, revisionsbyrå, kontorsstorlek samt aktiva år inom revision och revisorers 

rekommendationer av redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. 
 

Forskningsfråga: Det finns ett samband mellan teoretiska kunskaper inom K3, 

praktiska erfarenheter inom K3, antal reviderade företag som tillämpar K3, teoretiska 

kunskaper inom IFRS, praktiska erfarenheter inom IFRS, antal reviderade företag 

som tillämpar IFRS, del av ett revisionsteam som reviderar IFRS, kontor som reviderar 
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IFRS samt antal reviderade företag som frivilligt tillämpar IFRS och revisorers 

rekommendationer av redovisningsprincip för onoterade bolag i Sverige. 
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5. Metod  

 
I detta kapitel beskrivs det praktiska tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. 

Inledningsvis beskriver och argumenterar vi för val av undersökningsmetod. 

Fortsättningsvis redogör vi för studiens population och urval av respondenter. Därefter 

beskriver vi hur vi har konstruerat studiens enkät samt dess kopplingar till studiens 

referensram och tidigare studier inom ämnesområdet. En redogörelse för hur enkäten 

har distribuerats kommer därefter samt en redogörelse för hur respondenternas svar har 

bearbetats. Kapitlet avslutas med en bortfalls- och accessdiskussion samt kritik av 

studiens primärkälla. 

 

5.1 Undersökningsmetod 
Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier som kan användas vid en empirisk 

undersökning. De två är kvantitativ- och kvalitativ metod (Hartman, 2004, s. 205). Den 

kvantitativa metoden värderar kvantitet högt och fokus är att förstå hela målpopulationen. 

Vid en kvantitativ metod kan datainsamling ske genom exempelvis frågeformulär eller 

enkäter med syfte att mäta händelser.  Den kvalitativa metoden lägger inte lika mycket 

vikt vid kvantitet och prioriterar istället att få mycket information från sina studieobjekt. 

Andra skillnader mellan de två metoderna är diverse frågeställningar samt deras grundval 

av teoretisk kunskap. Den kvantitativa forskningen använder sig i regel av ett 

positivistiskt tillvägagångssätt, en deduktiv ansats och ett objektivt synsätt (Bryman, 

2011, s 40-42).     

 

Studien grundade sig på en totalundersökning av alla godkända och auktoriserade 

revisorer som fanns registrerade hos Revisorsnämnden den 31 januari 2016 och 

undersökningsmetoden som studien utgick ifrån var en kvantitativ metod. Vid en sådan 

studie, där variabler ska mätas, anses den kvantitativa metoden bäst lämpad (Ejvegård, 

2009, s. 38-39).  

 

5.2 Population och urval av respondenter 
Vi valde att göra en totalundersökning på Sveriges alla godkända och auktoriserade 

revisorer som fanns registrerade hos Revisorsnämnden den 31 januari 2016. Vi har funnit 

att det finns få tidigare studier som syftar till att undersöka vilken redovisningsprincip 

som revisorer rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige tillämpar. Genom att 

vi valde att rikta undersökningen till hela målgruppen hoppas vi kunna minimera 

eventuella urval- och samplingfel som i annat fall kan uppstå. Dessa fel kan i sin tur ge 

ett missvisande resultat (Ejlertsson, 2014, s. 20). Vi kontaktade Revisorsnämnden och 

fick en lista över de auktoriserade och godkända revisorerna som fanns registrerade i 

Sverige. Totala populationen av revisorer uppgick till 3 397 stycken, varav 566 stycken 

var godkända och resterande 2 831 revisorer var auktoriserade.  

 

Vid en kvantitativ undersökningsmetod finns det flera tillvägagångssätt att använda sig 

av vid val av respondenter. Att göra en totalundersökning är ett sätt, då forskaren väljer 

att undersöka hela populationen (Ejlertsson, 2014, s. 20-21). Totalundersökningar är dock 

ovanligt förekommande i praktiken eftersom det både är kostsamt och resurskrävande. 
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Istället är det vanligt att forskaren tar ett stickprov från den valda populationen för att 

utifrån stickprovet dra slutsatser (Moore et al., 2011, s. 148). Anledningen till varför vi 

valde att göra en totalundersökning var för att vi ville öka sannolikheten och 

trovärdigheten av vårt studieresultat. Vi strävade också efter att resultatet skulle vara 

representativt för studiens målpopulation. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 200) finns det fyra olika fel som riskerar att uppstå vid en 

kvantitativ undersökning. De fyra felen är: databearbetningsfel, urvalsfel, 

datainsamlingsfel och samplingrelaterade fel. Databearbetningsfel innebär att fel har 

gjorts vid hantering av studiens insamlade data, exempelvis att kodningen av data har 

skett på ett inkorrekt sätt (Bryman, 2011, s. 200). Vi har arbetat för att motverka 

databearbetningsfel genom att vi tillsammans utförde kodningen av vårt insamlade 

material. Vidare har all kodning granskats vid ett flertal tillfällen för att ytterligare minska 

risken för sådana fel. Urvalsfel är fel som uppstår till följd av att urvalet inte är 

representativt för målpopulationen (Bryman, 2011, s. 200). Urvalsfel anses inte vara 

aktuellt för studien eftersom ett totalurval har genomförts. Datainsamlingsfel innebär att 

studiens frågeställningar är otydliga vilket i sin tur kan resultera i att forskaren inte får 

den data som behövs för att genomföra studien (Bryman, 2011, s. 200). För att minska 

risken för datainsamlingsfel har en pilotstudie på 4 individer genomförts i förhoppning 

att tydliggöra eventuella svårförståeliga enkätfrågor. Samplingrelaterade fel inkluderar 

exempelvis fel som innebär att studiens resultat inte är representativt för urvalet (Bryman, 

2011, s. 200). I denna studie skulle ett samplingrelaterat fel vara studiens bortfall. Vi har 

aktivt arbetat för att minska studiens bortfall genom att inkludera introduktionsmejl vid 

enkätdistributionen samt skickat påminnelsemejl till studiens hela målpopulation.   

 
Tabell 1. Målpopulationens fördelning, revisorstitel och kön, den 31 januari 2016 

 Man Procent Kvinna Procent Totalt Procent 

Godkänd 398 11,70 % 168 5,00 % 566 16,70 % 

Auktoriserad 1862 54,80 % 969 28,50 % 2831 83,30 % 

Totalt 2260 66,50 % 1137 33,40 % 3397 100,00 % 

(Revisorsnämnden, 2016)  
 

Tabell 1 visar målpopulationens fördelning av revisorer som fanns registrerade hos 

Revisorsnämnden den 31 januari 2016. Tabellen visar förutom fördelningen av godkända 

och auktoriserade revisorer också fördelningen över manliga och kvinnliga revisorer i 

såväl antal som procent. 

 
Tabell 2. Respondenternas fördelning, revisorstitel och kön, den 24 Mars 2016 

 Man Procent Kvinna Procent Totalt Procent 

Godkänd 24 8,11 % 12 4,05 % 36 12,16 % 

Auktoriserad 183 61,83 % 77 26,01 % 260 87,84 % 

Totalt 207 69,94 % 89 30,06 % 296 100,00 % 
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Tabell 2 visar de responderande revisorernas svarsfördelning. Tabellen visar fördelningen 

av godkända och auktoriserade revisorer och fördelningen över manliga och kvinnliga 

revisorer i såväl antal som procent. Det kan utläsas skillnader mellan de båda tabellerna 

1 och 2. Vi anser dock att fördelningsskillnaderna mellan studiens målpopulation och 

respondenter, i avseende av kön och revisorstitel utgjorde en så pass liten del att vi likväl 

ansåg att studiens respondenter var representativa för målpopulationen. 

 
Tabell 3. Målpopulationens fördelning, revisionstitel och revisionsbyrå, den 31 januari 2016 

 Big4 Procent Inte Big4 Procent Totalt Procent 

Godkänd 94 2,80 % 472 13,90 % 566 16,70 % 

Auktoriserad 1416 41,70% 1415 41,60% 2831 83,30% 

Totalt 1510 44,50 % 1887 55,50 % 3397 100,00 % 

(Revisorsnämnden 2016) 

 

Tabell 3 visar målpopulationens fördelning av revisorer som fanns registrerade hos 

Revisorsnämnden den 31 januari 2016. Tabellen visar förutom fördelningen av godkända 

och auktoriserade revisorer också fördelningen över vilka revisionsbyråer revisorerna 

arbetade på, Big4 och inte Big4, i såväl antal som procent. 

 
Tabell 4. Respondenternas fördelning, revisorstitel och revisionsbyrå, den 24 Mars 2016 

 Big4 Procent Inte Big4 Procent Totalt Procent 

Godkänd 3 1,01 % 33 11,15 % 36 12,16 % 

Auktoriserad 144 48,65% 116 39,19% 260 87,84% 

Totalt 147 49,66 % 149 50,34 % 296 100,00 % 

 

Tabell 4 visar de responderande revisorernas svarsfördelning. Tabellen visar fördelningen 

av godkända och auktoriserade revisorer och fördelningen över vilka revisionsbyråer 

revisorerna arbetade på, Big4 byråer och inte Big4 byråer, i såväl antal som procent. 

Skillnader mellan de båda tabellerna 3 och 4 finns. Vi anser dock att 

fördelningsskillnaderna mellan de två tabellerna, studiens målpopulation och 

respondenter, i avseende av revisionsbyrå och revisorstitel utgjorde en så pass liten del 

att vi likväl ansåg att studiens respondenter var representativa för målpopulationen. 

 

5.3 Enkätkonstruktion relaterad till teorin 
I studien har datainsamling skett genom en internetbaserad enkätundersökning. Enkäten 

bestod av 24 stycken frågor som syftade till att besvara studiens problemformulering och 

syfte samtidigt som den ämnade till att bibehålla vår objektivitet i studien. Vi bibehöll vår 

objektivitet genom att ge respondenterna svarsalternativ som grundade sig i studiens 

referensram och tidigare studier vilket resulterade i att respondenternas svar inte tolkades 

i sammanställningen av resultatet. Grunden till studiens problemformulering och 

forskningsfrågor kan utläsas från tabell 5 nedan. 
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Tabell 5.  Enkätkonstruktion 

Bakgrundsvariabler Enkätfrågor 

Kön 1 

Revisorstitel 2 

Arbetstitel 3 

Ansvarsnivå 4 

Revisionsbyrå 5 

Kontorsstorlek 6 

Aktiva år inom revision 7 

 

Forskningsfrågor Enkätfrågor 
Finns det några skillnader på hur manliga och kvinnliga revisorer uppfattar IFRS? 1, 21, 22 
Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers respektive kunskaper 

inom K3? 

2, 8, 9, 10 

Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers respektive kunskaper 

inom IFRS? 

2, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 
Finns det skillnader mellan revisorer som arbetar på Big4 byråer i förhållande till revisorer som 

inte arbetar på Big4 byråer i deras åsikter om IFRS? 

5, 6, 12, 17, 18, 

19, 20 
Anser revisorer att valet av att tillämpa IFRS är företagsberoende?  23, 24 
Det finns ett samband mellan kön, revisorstitel, arbetstitel, ansvarsnivå, revisionsbyrå, 

kontorsstorlek samt aktiva år inom revision och revisorers rekommendationer av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. 

1, 2, 3, 4,  

5, 6, 7, 22 

Det finns ett samband mellan teoretiska kunskaper inom K3, praktiska erfarenheter inom K3, 

antal reviderade företag som tillämpar K3, teoretiska kunskaper inom IFRS, praktiska 

erfarenheter inom IFRS, antal reviderade företag som tillämpar IFRS, del av ett revisionsteam 

som reviderar IFRS, kontor som reviderar IFRS samt antal reviderade företag som frivilligt 

tillämpar IFRS och revisorers rekommendationer av redovisningsprincip för onoterade bolag i 

Sverige. 

8, 9, 10, 11,  

12, 13, 14, 15, 

16, 22 

 

Vi valde att genomföra och skicka ut en internetbaserad enkät bestående av totalt 24 

frågor, varav 14 slutna frågor respektive 10 öppna frågor. De inledande enkätfrågorna var 

bakgrundsfrågor och behandlade frågor såsom: kön, revisorstitel, arbetstitel, ansvarsnivå, 

revisionsbyrå, kontorsstorlek samt antal aktiva år inom revisionsyrket. Resterande 

enkätfrågor behandlade revisorernas kunskaper inom de två redovisningsprinciperna K3 

och IFRS. Vi har även ställt frågor kring om revisorerna anser att valet av att tillämpa 

IFRS för onoterade bolag är företagsberoende och vilken redovisningsprincip som de 

rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige tillämpar. Enkätundersökningen 

bestod av frågeställningar som grundade sig i studiens referensram och tidigare studier 

inom området, se appendix 1. Svarsalternativen var till vissa frågor fasta medan de i andra 

fall var öppna för respondenterna. I de fall där svarsalternativen var fasta har en 6-gradig 

likertskala används. Enligt Ejlertsson (2014, s. 95) är likertskalan det mest använda 

attitydskalan i undersökningssammanhang. Vi ansåg därför att den var ett lämpligt 

verktyg för att mäta attityderna hos revisorerna. Anledningen till att vi valde en 

jämnsiffrig skala var för att vi inte ville att respondenterna skulle ges möjligheten att ställa 

sig likgiltiga till någon fråga. Med en jämngradig skala eliminerades problemet och 

respondenterna blev tvungna att göra ett aktivt ställningstagande. En 1:a på gradskalan 

ansågs vara låg/inte komplex medan en 6:a på gradskalan ansågs vara hög/komplex. 

Enkäten i sin helhet finns att utläsa i appendix 2. 
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För att enkäten skulle bidra till att uppfylla de syften som sattes upp för studien, arbetade 

vi länge med enkätens utformande. Vid enkätkonstruktionen var det också av stor vikt att 

vi bibehöll vår objektivitet och inte ställde vinklade frågor alternativt gav vinklade 

svarsalternativ. För att minska risken för subjektivitet vid enkätkonstruktionen samt för 

att förbättra enkätens frågeställningar utfördes en pilotstudie på fyra individer, varav 

samtliga individer besitter kunskaper inom ämnesområdet redovisning och revision. 

Enligt Bryman (2011, s. 259) ska forskaren helst undvika att inkludera individer från 

målpopulationen i pilotstudien. Av den anledningen valde vi därför att inte inkludera 

revisorer ur vår målpopulation i pilotstudien. Nackdelen med detta skulle eventuellt vara 

att vi inte fick en helt rättvisande bild av enkäten och dess konstruktion då enkäten var 

avsedd att bli besvarad av godkända och auktoriserade revisorer. Vi anser dock att 

eftersom vi valde individer som var kunniga inom studiens område minimerades denna 

risk. Syftet med pilotstudien var att säkerställa enkätfrågornas kvalité. Vi diskuterade 

också enkätens utformande med både handledare och seminariemedlemmar för att 

konstruera tydligare enkätfrågor. 

 

Till en början konstruerades enkäten i ett Google docs dokument och därefter lade vi in 

enkäten i ett Word dokument. Innan påbörjandet av examensarbetet hade vi inga tidigare 

kunskaper av att konstruera en internetbaserad enkät och vi fick därför söka efter 

alternativa enkätprogram på Google. Sökandet resulterade i att vi hittade 

enkätprogrammet Enalyser, ett kostnadsfritt program för studenter. Tillvägagångssättet 

av enkäten började med att vi lade in frågorna ifrån vårt Word dokument till 

enkätprogrammet. Därefter skrev vi in svarsalternativen, under de frågor där fasta 

svarsalternativ skulle finnas. I de fall inga svarsalternativ fanns lämnade vi istället en tom 

rad så att respondenterna själva kunde besvara dessa frågeställningar. 

 

Som nämndes tidigare gjordes datainsamlingen genom en internetbaserad enkät, något vi 

konstant tipsades om att göra både från tidigare studenter och av vår handledare. Det finns 

både för- och nackdelar med att göra en sådan enkät. En fördel är att kostnaderna av att 

konstruera och distribuera enkäten via internet oftast är lägre än om alternativet skulle 

vara att exempelvis distribuera enkäten via post. Andra fördelar är att forskaren snabbare 

får respons på enkäten samt att forskaren får färre obesvarade enkätfrågor. Nackdelar med 

en internetbaserad enkät är exempelvis att risken att svarsfrekvensen blir låg ökar samt 

att forskaren gör en begränsning av urvalet. En individ som exempelvis saknar dator 

alternativt har problem med sin e-post har inte samma möjlighet att besvara enkäten som 

övriga inom målgruppen (Bryman, 2011, s. 609-610). Vi valde, trots de nackdelar som 

finns, att utföra en internetbaserad enkät eftersom vi ansåg att fördelarna övervägde 

nackdelarna. Den internetbaserade enkäten bidrog också till att vi på ett enklare sätt kunde 

bearbeta den data som vi fick in. Vidare ansåg vi att e-post var ett smidigt sätt att nå vår 

målgrupp eftersom revisorer frekvent använder sina respektive e-poster i deras dagliga 

arbeten. 

 

5.4 Distribution av enkät 
Enkäten distribuerades till hela målpopulationen genom en länk som skickades ut digitalt. 

I respektive mejl medföljde länken till enkäten. Mejlet inleddes med en introduktion, 

appendix 3, som presenterade oss liksom syftet med undersökningen som vi nämnde 

tidigare. Mejlet innehöll även våra respektive kontaktuppgifter så att respondenterna 

kunde kontakta oss om de hade några frågor eller funderingar antingen associerat till 

enkäten eller vår studie. Listan som vi fick skickad till oss från Revisorsnämnden var en 

utskriven lista över alla godkända och auktoriserade revisorer registrerade hos 
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Revisorsnämnden den 31 januari 2016. Listan innehöll förutom namn även e-

postadresser, arbetsgivare, telefonnummer och län. I och med att vi fick en papperskopia 

fick vi sitta och manuellt skriva in samtliga revisorers e-postadresser för att kunna skicka 

ut enkäten. Listan bestod totalt av 105 A4 sidor och innehöll totalt 3 397 stycken revisorer 

varav 566 stycken godkända och 2831 stycken auktoriserade. Processen från det att vi 

började skicka ut enkäten till dess att enkäten var utskickad till samtliga revisorer 

registrerade hos Revisorsnämnden tog tre arbetsdagar. Respondenterna fick 16 till 18 

dagar på sig att besvara enkäten. Antalet svarsdagar som respondenterna fick på sig 

varierade i och med att vi löpande skickade ut enkäten och då vi hade ett slutdatum när 

vi ville ha in enkätsvaren. I och med det resulterade det också i att alla inte hade samma 

förutsättningar för att delta i enkätundersökningen. 

 

Anledningen till att vi valde att göra en internetbaserad enkät berodde till stor del på att 

revisorer i regel är väldigt upptagna och svåra att nå under våren och speciellt månaderna 

mars-april, då vi ämnade att göra vår enkätundersökning. Med det i beaktande valde vi 

därför att även skicka ut påminnelsemejl, appendix 4, till samtliga revisorer för att 

påminna dem att besvara vår enkät. Påminnelsen skickades ut till samtliga revisorer, 

oavsett om de redan valt att besvara enkäten eller inte. Vi tydliggjorde dock att de som 

redan besvarat enkäten inte behövde ta hänsyn till påminnelsen. Syftet med att skicka ut 

påminnelsemejl var att vi ville öka svarsfrekvensen och på så sätt även öka trovärdigheten 

av vår studie. 

 

5.5 Databearbetning 
För databearbetningen och sammanställningen av den internetbaserade enkäten använde 

vi oss av enkätprogrammet Enalyzer, Excel samt statistikprogrammet Minitab 17. Som vi 

nämnde tidigare utförde vi databearbetningen tillsammans för att motverka eventuella 

bearbetningsfel. Enligt Dahmström (2011, s. 372-373) är en felkälla vid undersökningar 

bearbetningsfel. Dessa uppstår oftast vid felaktig hantering av data och då forskaren kodar 

om det data som samlats in. 

 

Bearbetningen och analysen gjorde vi genom deskriptiv- och analytisk statistik. Den 

deskriptiva statistiken är en beskrivning av den statistik som vi har fått in genom vår 

enkätundersökning. Vi har valt att presentera den större delen av statistiken i tabeller för 

att ge läsaren en tydlig överblick över studiens resultat. Den analytiska statistiken 

fokuserar istället på att genom forskningsfrågor förklara samband mellan olika faktorer 

och revisorers rekommenderade redovisningsprincip. Vi valde att studera vår insamlade 

data genom t-tester, multipla regressionsanalyser och stapeldiagram.  

 

T-test används exempelvis när forskaren vill jämföra två studiegrupper med varandra för 

att dra slutsatser om dem. Slutsatserna beror varken på slump eller tillfällighet (Hassmén 

& Koivula, 2012, s. 10). Vid analys av våra t-tester och multipla regressionsanalyser valde 

vi att främst använda oss av p-värde för att säkerställa studiens resultat. Enligt Blom et 

al. (2005, s. 324) är p-värdet sannolikheten för att forskningsfrågan är sann. Studiens 

signifikansnivå fastställdes till 5 procent (0,05) eftersom det är den signifikansnivå som 

vedertaget används vid samhällsvetenskapliga undersökningar. Signifikansnivån på 0,05 

säkerställer felmarginalen, i detta fall att antalet fel inte översteg 5 av 100 (Bryman, 2011, 

s. 334).  

 

Multipla regressionsanalyser användas främst då forskaren har fler än en förklarande 

variabel. Vid multipla regressionsanalyser kan forskaren också beräkna variablernas 
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förklaringsgrad (Andersson et al., 2007, s. 83-90).  Enligt Djurfeldt och Barmark (2009, 

s. 53) och Andersson et al. (2007, s. 119-121) kan tre fel förekomma vid multipla 

regressionsanalyser: multikolinjäritet, heteroskedasticitet och autokorrelation. 

Antaganden för att multipla regressionsanalyser ska anses tillförlitliga är: att feltermerna 

är oberoende från varandra, standardavvikelsen är konstant, feltermerna är 

normalfördelade samt att de har ett linjärt samband. Höga VIF-värden indikerar att 

variabler som har undersökts i en regressionsanalys mäter samma saker och indikerar att 

forskaren kan behöva exkludera en eller fler variabler. I analys av VIF-värden anses 

multikolinjäritet föreligga om värdet överstiger 10 (Andersson et al., 2007, s. 119). I våra 

regressionsanalyser fann vi indikationer som visade att det möjligen fanns variabler som 

hade en hög korrelation gentemot varandra i form av höga VIF-värden. I förhoppning att 

få mer rättvisande regressionsanalyser utförde vi därför två stycken korrelationstester, se 

appendix 5. Enligt Dahmström (2011, s. 225) indikerar -1 att ett negativt perfekt samband 

föreligger, är talet 0 förekommer inget samband och vid +1 föreligger ett positivt perfekt 

samband. Vi genomförde korrelationstest genom Pearson Correlation. 

Korrelationstesterna visade att flertalet variabler korrelerade med varandra och vi valde 

därför att exkludera de minst signifikanta variablerna från respektive regressionsanalys. 

Detta resulterade i accepterbara VIF-värden som inte översteg 6.43, vilket i sin tur 

indikerade att multikolinjäritet inte förekom. Utifrån detta utgick vi ifrån att övriga 

antaganden för multipla regressionsanalyser var uppfyllda.    

 

Utöver t-test skulle vi kunnat konstruera test for proportions för tabell 8 och 9. Enligt 

Moore (2011, s. 458) anses detta vara lämpligt då urvalet är litet till antalet. I de fall 

urvalet är större anses fördelningen vara normal. Eftersom vi ansåg att vårt urval var så 

pass stort valde vi därför att utföra t-test istället. Test for proportions genomfördes också 

och vi kunde därefter konstatera att resultaten av de två testerna inte skiljde sig avsevärt 

åt. 

 

Det vanligaste sättet att visa upp data från en kvantitativ undersökning är att forskaren 

använder sig av olika diagram. Fördelen med att presentera data i diagram är att de i de 

flesta fallen är lätta för läsaren att förstå samt att de ger utrymme för tolkningar. 

Stapeldiagram och cirkeldiagram anses vara två av bästa diagrammen för forskaren när 

nominala och ordinala variabler ska analyseras (Bryman, 2011, s. 323). Eftersom vår 

enkätundersökning behandlar samtliga nämnda variabler ansåg vi att stapeldiagram var 

det bästa sättet för oss att presentera våra resultat på. 

 

5.6 Bortfallsdiskussion 
Som nämndes tidigare är en nackdel med internetbaserade enkäter att de eventuellt kan 

resultera i en låg svarsfrekvens. Något som eventuellt skulle ökat studiens svarsfrekvens 

var om vi hade valt en alternativ undersökningsmetod. Bryman (2011, s. 231) skriver i 

sin bok att en av de kvantitativa enkätundersökningarnas begränsningar just är antalet 

bortfall. Vi har dock verkat för att minska antalet bortfall i vår studie genom att ta i 

beaktande Brymans (2011, s. 231) åtgärder för att minska mängden bortfall. Åtgärderna 

inkluderar att forskaren utformar ett brev som distribueras tillsammans med enkäten. I 

detta brev beskriver forskaren syftet med studien liksom anledningen till varför 

respondenterna har valts ut av forskaren till att delta i studien. Vi utformade ett 

introduktionsmejl som uppfyllde dessa rekommendationer, se appendix 3. Ytterligare ett 

förslag var att skicka påminnelser (Bryman, 2011, s. 231-232). Då vi gjorde en enkät som 

avsåg att vara anonym valde vi att skicka ut påminnelsemejl till samtliga respondenter för 

att inte specifikt rikta uppmärksamhet mot någon, se appendix 4. Alternativa åtgärder är 
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att göra kortare enkäter och utforma tydligare instruktioner. Vi är medvetna om att 

revisorer under våren har mycket att göra och av den anledningen följde vi nämnt råd. 

Studiens enkät bestod av 24 stycken frågeställningar och enkäten tog uppskattningsvis 5 

till 10 minuter att besvara vilket vi ansåg var lämpligt. I introduktionsmejlen inkluderade 

vi instruktioner för hur respondenterna skulle besvara enkäten. I introduktionsmejlen 

inkluderade vi även våra kontaktuppgifter för att respondenterna skulle ges möjligheten 

till att kontakta oss utifall de hade frågor rörande enkäten. Samtliga åtgärder hoppas vi 

bidrog till att minska eventuella bortfall i vår studie.    

 
Tabell 6. Svarsfrekvens 

 Antal Procent 

Fullständiga 261 88,18 % 

Ofullständiga (inkluderas) 35 11,82 % 

Totalt 296 100,00% 

 

Studiens svarsfrekvens uppgick till totalt 377 stycken, motsvarande 11 procent. Av dessa 

hade 81 stycken enkäter ett så pass stort partiellt bortfall att de inte ansågs användbara i 

studien. Efter att exkluderat dessa enkäter från studien fick vi en slutgiltig svarsfrekvens 

som uppgick till 8,71 procent. I tabell 6 återfinns svarsfrekvensen av studiens 

respondenter. Av enkäterna som besvarades och ansågs användbara hade 11,82 procent 

någon form av partiellt bortfall, det vill säga att en eller flera frågor inte var besvarade 

korrekt och övriga 88,18 procent var fullständigt besvarade. 

 

Som nämndes tidigare hade studien en svarsfrekvens på 8,71 procent vilket i sin tur 

betyder att studiens totala bortfall uppgår till 91,29 procent. Att bortfall förekommer i en 

enkätundersökning är inte ovanligt. Enligt Bryman (2011, s. 56) förekommer bortfall när 

individer väljer att inte längre delta i undersökningen. Det finns huvudsakligen två former 

av bortfall: individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall syftar till då individer inte 

vill delta eller inte har förmågan att delta i studien. Partiellt bortfall är när individer 

besvarat enkäten men avstått från att besvara en eller ett flertal frågor i enkäten. I de fall 

bortfallet är större till antalet kan slutsatser som dras utifrån resultatet vara missvisande 

och det är därför av stor vikt att avgöra hur bortfall ska hanteras. Vid större bortfall ökar 

risken att slutsatserna som dras är svåra att generalisera utifrån målpopulationen 

(Ejlertsson, 2014, s. 25-26). 

 

Vi anser inte att det procentuella bortfallet till så pass hög grad förändrade den faktiska 

fördelningen av samtliga registrerade revisorer. Därför ansåg vi inte att de slutsatser vi 

drog gav en missvisande bild av resultatet. Om slutsatserna skulle ge ett missvisade 

resultat skulle det inte heller kunna generaliseras på målpopulationen. Dock bör bortfall 

tas i beaktande vid slutsats och analys av studiens resultat.   
 

5.7 Access 
Enligt Ejlertsson (2014, s. 33-34) är det viktigt att tänka på tidpunkten för utskicket av 

enkäten. Det är viktigt att respondenterna har tid att besvara enkäten som forskaren 

skickar ut. Ett exempel på en tidpunkt som är illa vald för att skicka ut enkäter är 

december. Under december månad har individer så pass mycket annat som tar 

uppmärksamheten ifrån att besvara enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 34). Detta exempel kan 
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illustreras även på denna studie. December för gemene man skulle kunna appliceras på 

mars-april månad för revisorer eftersom de allra flesta revisorer under dessa vårmånader 

har hög arbetsbelastning. Studien syftar till att undersöka vilken redovisningsprincip 

revisorer rekommenderar för större onoterade bolag i Sverige. Vi var medvetna om att 

revisorer under våren är väldigt upptagna med revidering av företag och vi hade därför 

förväntat oss en lägre svarsfrekvens jämfört med om vi hade genomfört denna studie 

under hösten. Vi är även medvetna om att revisorer är populära respondenter för 

ekonomistuderande och sannolikheten att revisorerna blir tilldelade flertalet enkäter finns, 

vilket i sin tur också kan påverka svarsfrekvensen på vår enkät. Eftersom det finns brist 

på studier inom detta ämnesområde hade ett alternativ för studien varit att tillämpa en 

kvalitativ undersökningsmetod och göra datainsamlingen genom djupintervjuer. 

Anledningen till varför detta alternativ valdes bort berodde till största del på att vi ansåg 

att vi skulle sakna access till vårt urval.    

 

5.8 Kritik av primärkällor 
Vid en kvantitativ undersökning är det enligt Ejlertsson (2014, s. 107) och Bryman (2011, 

s. 49-51) viktigt att undersöka huruvida studiens resultat är trovärdigt. Studiens 

trovärdighet kan mätas genom att undersöka följande faktorer: reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Ejlertsson, 2014, s. 107). Nämnda faktorer diskuteras mer utförligt i 

kapitel 8. Eftersom studien är baserad på en totalundersökning ökade sannolikheten att 

studiens resultat var trovärdigt. Ytterligare en sak som ökade resultatets trovärdighet var 

den gjorda pilotstudien med syfte att förbättra kvalitén på enkäten. Kritik kan dock riktas 

till enkätens konstruktion eftersom enkätens frågeställningar utgår ifrån tidigare teorier, 

studier och referenser inom ämnesområdet. Det är inte osannolikt att vi hade fått bättre 

och mer rättvisande svar, utifrån studiens syfte, om vi utgått ifrån andra teorier, studier 

och referenser vid konstruktionen av enkätfrågorna. Vi vill även poängtera att vi i 

efterhand uppmärksammat att vi endast efterfrågat deras åsikter angående 

rekommenderad redovisningsprincip för onoterade bolag. När vi egentligen ämnade att 

fråga efter deras åsikter gällande större onoterade bolag. I och med att enkäten 

konstruerades med frågor gällande K3 och IFRS anser vi dock att sannolikheten att 

revisorer förstod utifrån vilka företag vi avsåg att göra enkäten. Vi vill dock 

uppmärksamma läsaren om detta då det skulle kunnat ha en påverkan på studiens resultat.  
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6. Resultat och analys 

 
I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Syftet med att 

presentera resultat och analys i samma kapitel är att underlätta för läsaren att följa med 

i de resonemang och kopplingar som vi har gjort till studiens referensram och tidigare 

studier.  Studiens insamlade data presenteras genom deskriptiv och analytisk statistik och 

baserad på svar från totalt 296 stycken revisorer. Det är studiens bakgrundsvariabler 

och forskningsfrågor som utgör grunden i detta kapitel. Efter presentationen av 

respektive studieresultat kommer vi att analysera resultatet. 

 

6.1 Bakgrundsvariabler 
Studiens undersökning utgick ifrån en kvantitativ metod och datainsamlingen skedde 

genom en internetbaserad enkätundersökning. Studien utgick ifrån godkända och 

auktoriserade revisorer som totalt uppgick till 3397 stycken. Studiens forskningsfrågor 

utgick ifrån studiens referensram och tidigare studier. I följande kapitel kommer resultatet 

av studiens bakgrundsvariabler presenteras. Anledningen till att vi först presenterar 

studiens bakgrundsvariabler är för att ge läsaren en uppfattning om huruvida studiens 

resultat går att applicera och generalisera på målgruppen. Efter presentation av 

bakgrundsvariablernas resultat fortsätter kapitlet med resultat och analys av studiens 

forskningsfrågor.  

 

Studiens totala respondenter uppgick till 377 revisorer. Av dessa 377 besvarade enkäter 

var 296 enkäter användbara varav ett fåtal hade ett mindre partiellt bortfall och 81 enkäter 

var ofullständiga och inte användbara. De ofullständiga enkäterna har inte gått att använda 

i studien eftersom antalet obesvarade enkätfrågor varit alltför många. De fullständiga 

enkäterna var därför de som studien utgick ifrån. Vi kommer under studiens fortsättning 

att likställa och benämna dessa för studiens “alla” enkäter. Totalt motsvarade de 

respondenter som besvarade enkäterna 8,71 procent av målpopulationen.  

 

I tabell 7 presenteras respondenternas svarsfrekvens av studiens bakgrundsvariabler. 

Studiens könsfördelning uppgick till 69,93 procent män och 30,07 procent kvinnor. 

Fördelningen av den andra bakgrundsvariabeln, revisorstitel, uppgick till 12,16 procent 

godkända revisorer och 87,84 procent auktoriserade revisorer. Den tredje 

bakgrundsvariabeln i studien var arbetstitel. Av studiens responderande revisorer 

titulerade sig 46,62 procent partner och resterande 53,38 procent titulerade sig inte 

partner.   

 

Studiens resultat visade att av de responderande revisorerna ansåg sig 3,04 procent besitta 

låg ansvarsnivå medan resterande 96,96 procent ansåg sig besitta hög ansvarsnivå. Den 

femte variabeln var revisionsbyrå. Fördelning över de responderande revisorerna visade 

att 49,66 procent arbetade på Big4 byråer medan 50,34 procent av revisorerna inte 

arbetade på Big4 byråer.  

 

Den sjätte bakgrundsvariabeln som undersöktes var kontorsstorlek. Studiens resultat 

visade att 57,77 procent av de responderande revisorerna arbetade på kontor med mellan 
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1 och 10 godkända och/eller auktoriserade revisorer. 10,14 procent av revisorerna 

arbetade på revisionskontor där fler än 50 godkända och/eller auktoriserade revisorer 

arbetade. Mer detaljerad fördelning över respondenternas svar går att utläsa i tabell 

7.  Den sjunde och sista bakgrundsvariabeln var antal år som respondenterna aktivt arbetat 

inom revisionsyrket. 53,03 procent av de responderade revisorerna hade arbetat mellan 1 

och 20 år inom revisionsyrket. Mer detaljerad fördelning av respondenternas svar går att 

utläsa i tabell 7. 

 
Tabell 7. Resultat, bakgrundsvariabler 

 Antal Procent  Antal Procent 

Kön   Arbetstitel   

Män 207 69,93 % Partner 138 46,62 % 

Kvinnor 89 30,07 % Inte partner 158 53,38 % 

Totalt 296 100,00% Totalt 296 100,00 % 

Revisorstitel   Ansvarsnivå   

Godkänd 36 12,16 % Låg (1-3) 9 3,04 % 

Auktoriserad 260 87,84 % Hög (4-6) 287 96,96 % 

Totalt 296 100,00 % Totalt 296 100,00 % 

Kontorsstorlek   Revisionsbyrå   

1-10 171 57,77 % Big4 147 49,66 % 

11-20 34 11,49 % Inte Big4 149 50,34 % 

21-30 19 6,42 % Totalt 296 100,00 % 

31-40 9 3,04 % Aktiva år inom 

revision 

  

41-50 6 2,03 % 1-5 12 4,05 % 

51-60 2 0,68 % 6-10 72 24,32 % 

61-70 2 0,68 % 11-15 19 6,42 % 

71-80 1 0,34 % 16-20 54 18,24 % 

81-90 1 0,34 % 21-25 15 5,07 % 

91-100 14 4,73 % 26-30 62 20,96 % 

>100 10 3,37 % 31-35 32 10,81 % 

Bortfall 27 9,11 % 36-40 18 6,08 % 

Totalt 296 100,00 % 41-45 8 2,70 % 

   46-50 3 1,01 % 

   >51 1 0,34 % 

   Totalt 296 100,00 % 

 

Analys 
Anledningen till varför revisorer varit studiens studieobjekt grundade sig i att revisorer 

anses som de främsta inom svensk redovisning och att de ständigt är delaktiga i 

redovisningens utveckling (Jönsson, 1985, s. 186). Vidare är revisorernas roll att minska 

informationsasymmetri mellan ägare och ledning (Healy & Palepu, 2001, s. 415-416). 

Det faktum att det inte är alla företag som är skyldiga att revideras av revisorer är något 

denna studie inte tagit hänsyn till, eftersom vi enbart syftade till att undersöka 

revisorernas åsikter. Att en totalundersökning har genomförts i denna studie kan vara en 

anledning till att studien har fått en relativt låg svarsfrekvens. Svarsfrekvensen, liksom 

bekräftande mejl indikerar att K3 och IFRS är relativt ovanligt förekommande 

redovisningsprinciper för revisorer. Enligt lag är det enbart större bolag i Sverige som är 

skyldiga att bli reviderade av revisorer (FAR, u.å.).  Fördelar, oavsett anledningen till att 

företag väljer att bli reviderade, är högre trovärdighet av företagets finansiella rapporter, 

lägre låneränta och högre kredittrovärdighet (Blackwell et al., 1998; Collis et al., 2004; 

FAR, 2015d). 



45 

 

I tabell 7 presenteras respondenternas svarsfördelning av bakgrundsvariablerna. 69,93 

procent av de responderande revisorerna var män och resterande var kvinnor. 

Respondenternas fördelning ansågs vara representativt för målgruppen eftersom det fanns 

fler manliga än kvinnliga revisorer i Sverige registrerade. Fördelningen över 

respondenternas revisorstitlar var även den representativ för målgruppen varav 12,16 

procent av revisorerna var godkända och resterande var auktoriserade. Anledningen till 

fördelningsskillnaden mellan de två grupperna tror vi hade sin förklaring i att det inte 

längre är möjligt att få titeln godkänd revisor eftersom Revisorsnämnden har slutat att 

utfärda den (FAR, 2015a). 

 

Totalt responderade nästintill lika många revisorer som titulerade sig partner som 

revisorer som inte titulerade sig partner på studiens enkät. Utifrån den information vi fick 

från Revisorsnämnden kunde vi inte avgöra om fördelningen av arbetstitel var 

representativ för målgruppen eller inte. Varför studiens svarsfördelning var så pass jämn 

tror vi kan bero på att de som aktivt arbetade med företag som tillämpade K3 eller IFRS 

var revisorer som hade en högre arbetstitel eftersom det fanns indikationer på att dessa 

företag är mer avancerade och komplexa än mindre företag. Nästintill samtliga 

respondenter ansåg sig besitta en hög ansvarsnivå, vilket vi ansåg var logiskt i och med 

att deras arbete och arbetsuppgifter är att granska företags finansiella rapporter 

(Revisorsnämnden, u.å.b). Hade exempelvis revisorsassistenter inkluderats i studien tror 

vi att vi hade fått en större differens mellan respondenternas svar. 

 

Av de responderade revisorerna arbetade 49,66 procent av dem på Big4 byråer medan 

resterande 50,34 procent inte arbetade på Big4 byråer. Vi anser att även denna 

bakgrundvariabel var representativ för målgruppen. Även revisionskontorens storlekar 

har studerats. Större delen av de responderande arbetade på mindre revisionskontor med 

1 till 10 godkända och/eller auktoriserade revisorer anställda på kontoret. Av de 

responderande var det främst revisorer som arbetade på Big4 byråer som arbetade på 

större revisionskontor, vilket anses rimligt eftersom PwC har totalt 3 600 stycken 

anställda bara i Sverige (PwC, 2016). Bortfallet på denna fråga uppgick till 9,11 procent, 

varav många av dessa individer skrev att de inte visste hur många godkända och/eller 

auktoriserade revisorer som arbetade på deras revisionskontor. 

 

De responderade revisorernas aktiva år inom revisionsyrket skiljde sig åt avsevärt. I 

enkäten bad vi revisorerna att inkludera den tid de arbetat som revisorassistenter eftersom 

vi ansåg att även den tiden ökade revisorernas kunskaper och erfarenheter inom 

revisionsyrket. För att bli godkänd eller auktoriserad krävs det att revisorerna praktisk 

arbetar inom revisionsyrket i minst 3 år (Revisorsnämnden, u.å.a). Att revisorerna svarat 

att de enbart har 1 år av erfarenheter indikerar att frågan har missuppfattats. Detta kan ses 

som ett datainsamlingsfel.   

 

I regressionsanalys 1, som presenteras senare i detta kapitel fann vi att ingen av de 7 

bakgrundsvariablerna var signifikanta när revisorers rekommenderade 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige undersöktes. Vi har dock funnit 

signifikanta skillnader mellan de tre bakgrundsvariablerna: kön, revisionsbyrå och 

revisorstitel. Dessa presenteras i studiens forskningsfrågor senare i kapitlet. 

 

6.2 Forskningsfrågor 
I enkätundersökningen har vi använt en 6-gradig likertskala i de fall syftena med frågorna 

har varit att mäta revisorernas åsikter. I resultatet och analysen har den 6-gradiga skalan 
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delas in i två respektive delar. Vid analys av följande frågor: 4, 8, 9, 11, 12 och 23 har 

graderna 1 till 3,5 symboliserat låg grad medan graderna 3,51 till 6 har symboliserat hög 

grad. Vid presentation av resultatet av fråga 20 och dess analys har graderna 1 till 3,5 

symboliserat inte komplex medan graderna 3,51 till 6 har symboliserat komplex. 

 

Vi har valt att använda måttet 3,5 som balanspunkt. Anledningen till varför vi har valt att 

använda 3,5 istället för 3 som balanspunkt beror på att om respondenterna valt att besvara 

frågan med 3 skulle resultatet vara svårare för oss att presentera och analysera. 

Svårigheterna skulle ligga i att avgöra om respondenternas svar skulle klassificeras som 

lågt alternativt högt eller inte komplex alternativt komplex. Medelvärdet har beräknats på 

samtliga forskningsfrågor där den 6-gradiga likertskalan har använts i syfte att presentera 

hur revisorerna förhåller sig till de enkätfrågor där revisorerna skulle gradera sina svar. 

Forskningsfrågorna har även testats statistiskt genom t-tester och multipla 

regressionsanalyser med en signifikansnivå på 0,05. Hur forskningsfrågorna har 

bearbetats framgår mer detaljerat i kapitel 5.  

 

6.2.1 Manligt och kvinnligt beteende 
Studiens första forskningsfråga behandlades genom utförande av analytisk statistik i form 

av t-tester. Genom t-tester undersökte vi om det fanns skillnader mellan könens beteenden 

och beslutsfattanden för de enkätfrågor som valts ut och presenteras nedan. 

 

Forskningsfrågan är: Finns det några skillnader på hur manliga och kvinnliga revisorer 

uppfattar IFRS? 

 

Forskningsfrågan har operationaliserats med följande enkätfrågor: 

Fråga 21: Är din generella bedömning att finansiella rapporter innehåller ett större antal 

fel när IFRS är den aktuella redovisningsprincipen i förhållande till då K3 är den aktuella 

redovisningsprincipen? 

Fråga 22: Vilken redovisningsprincip rekommenderar du att onoterade företag i Sverige 

tillämpar om du var tvungen att välja? 

 

Enkätfrågorna 21 samt 22 användes här för att presentera manliga och kvinnliga 

revisorers uppfattningar av generella bedömningar av antalet fel i de finansiella 

rapporterna för företag som tillämpar IFRS och deras rekommendationer av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag. Tabell 8 och 9 redovisar hur revisorerna 

har responderat. 

 
Tabell 8. Fråga 21, fel i finansiella rapporter 

T-test Antal Min 

(Ja) 

Max 

(Nej) 

Medelvärde Standardavvikelse Standardfel av 

medelvärdet 

Man 207 1 2 1,609 0,489 0,034 

Kvinna 89 1 2 1,798 0,404 0,043 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -0,1891 -0,2969 -0,0812 -3,46 0,001  

 

I tabell 8 redovisas medelvärdet på frågan om revisorer anser att företags finansiella 

rapporter innehåller ett större antal fel när IFRS tillämpas istället för när K3 tillämpas. 

Resultatet visade att både manliga och kvinnliga revisorer i genomsnitt svarade nej på 

frågan. T-testet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan könens åsikter. Manliga 
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revisorer ansåg i förhållande till kvinnliga revisorer att företags finansiella rapporter 

innehåller ett större antal fel när IFRS tillämpades. Forskningsfrågan kunde således 

bekräftas. 

 
Tabell 9. Fråga 22, rekommenderad redovisningsprincip 

T-test Antal Min 

(K3) 

Max 

(IFRS) 

Medelvärde Standardavvikelse Standardfel av 

medelvärdet 

Man 207 1 2 1,048 0,215 0,015 

Kvinna 89 1 2 1,034 0,181 0,019 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 0,0146 -0,0334 0,0626 0,60 0,550  

 

I tabell 9 redovisas medelvärdet på frågan som behandlade vilken redovisningsprincip 

revisorerna rekommenderade att större onoterade bolag i Sverige tillämpar. Resultatet 

visade att både manliga och kvinnliga revisorer i genomsnitt svarade att de 

rekommenderade K3 som redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. T-

testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könens åsikter. 

Forskningsfrågan kunde således inte bekräftas. 

 

6.2.2 Analys 
Forskningsfrågan som syftade att undersöka om det fanns skillnader mellan manliga och 

kvinnliga revisorers åsikter och beslutsfattanden gav blandande resultat. Resultatet var 

inte helt oväntat eftersom tidigare studier och undersökningar som avsett att undersöka 

skillnader mellan könen också har resulterat i blandade resultat (Deo  & Sundar, 2015; 

Gold et al., 2009; Smith, 1999). 

 

Studien fann att det finns skillnader mellan könen när vi efterfrågade deras generella 

bedömningar av fel i företags finansiella rapporter när IFRS var den aktuella 

redovisningsprincipen i förhållande till när K3 var den aktuella redovisningsprincipen. I 

allmänhet ansåg dock både manliga och kvinnliga revisorer att finansiella rapporter, för 

företag som tillämpade IFRS, inte innehöll fler antal fel än när K3 tillämpades vilket 

styrks av Philips (1999) studie. Vårt studieresultat visade att kvinnor i högre grad ansåg 

att företagens finansiella rapporter inte innehöll fler fel när IFRS tillämpas än då 

regelverket K3 var den aktuella redovisningsprincipen. Män svarade i högre grad att 

företags finansiella rapporter innehöll fler fel när företaget tillämpade IFRS. 

 

Vidare fann studien inte att det fanns några skillnader mellan vilken redovisningsprincip 

som manliga och kvinnliga revisorer rekommenderade att större onoterade bolag i 

Sverige tillämpade. Detta studieresultat var något mer överraskande. En studie av 

Niskanen et al. (2011) fann att kvinnliga revisorer var mer noggranna och försiktigare än 

deras manliga kollegor. Niskanen et al. studie skulle eventuellt ge indikationen att 

kvinnliga revisorer i högre grad skulle rekommendera den internationella 

redovisningsprincipen för större onoterade bolag i Sverige eftersom IFRS är mer 

omfattande än det svenska regelverket (Marton et al., 2012; Strid, 2013). K3 är baserad 

på den förenklade versionen av IFRS, IFRS for SMEs som exempelvis exkluderar 

ämnesområden som inte har ansetts vara tillämpningsbara för små- och medelstora 

företag (Sanders et al., 2013). Niskanen et al. (2011) studie kan också indikera att 

kvinnliga revisorer i högre grad rekommenderade K3 som redovisningsprincip för större 

onoterade bolag i Sverige i jämförelse med manliga revisorer. Av den anledningen att K3 
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är det regelverket som större onoterade bolag enligt lag är skyldiga att tillämpa 

(Bokföringsnämnden, 2016, s. 8; KPMG, 2013, s. 3). Användandet av det svenska 

regelverket kunde anses vara ett konservativt och försiktigare val. 

 

Vid analys av forskningsfrågan: Finns det några skillnader på hur manliga och kvinnliga 

revisorer uppfattar IFRS? fann vi inget entydigt svar. 

 

6.2.3 Revisorers kunskaper inom K3 
Studiens andra forskningsfråga behandlades genom utförande av analytisk- och 

deskriptiv statistik i form av t-tester och stapeldiagram. Genom t-tester undersökte vi om 

det fanns signifikanta skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers kunskaper 

inom K3. 

 

Forskningsfrågan är: Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom K3? 

 

Forskningsfrågan har operationaliserats med följande enkätfrågor: 

Fråga 8: Vilken teoretisk kunskap anser du att du har inom K3? 

Fråga 9: Vilken praktisk erfarenhet anser du att du har inom K3? 

Fråga 10: Hur många företag är du revisor till som tillämpar K3? 

 

Enkätfrågorna 8, 9 och 10 användes här för att presentera revisorernas respektive 

teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom regelverket K3. Tabell 10, 11 och 

12 samt figur 5 visar hur revisorerna har responderat. 

 
Tabell 10. Fråga 8, teoretisk kunskap inom K3 

T-test Antal Min  Max Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

av 

medelvärdet 

Godkänd 36 1 6 3,750 0,967 0,16 

Auktoriserad 260 1 6 4,527 0,996 0,062 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -0,777 -1,125 -0,429 -4,50 0,000  

 

I tabell 10 redovisas medelvärdet på frågan vilka teoretiska kunskaper revisorerna ansåg 

sig besitta inom regelverket K3. Resultatet visade att både godkända och auktoriserade 

revisorer ansåg sig besitta höga teoretiska kunskaper inom K3. T-testet visade dock att 

det fanns signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Godkända revisorer ansåg sig 

i genomsnitt besitta teoretiska kunskaper motsvarande 3,75 på en 6-gradig skala medan 

auktoriserade revisorer ansåg sig besitta teoretiska kunskaper motsvarande 4,53. 

Forskningsfrågan kunde således bekräftas. 
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Tabell 11. Fråga 9, praktisk erfarenhet inom K3 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

av 

medelvärdet 

Godkänd 36 1 6 3,00 1,20 0,20 

Auktoriserad 260 1 6 4,18 1,19 0,074 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -1,177 -1,605 -0,749 -5,54 0,000  

 

I tabell 11 redovisas medelvärdet på frågan vilka praktiska erfarenheter revisorerna ansåg 

sig besitta inom regelverket K3. Resultatet visade att godkända revisorer ansåg sig ha låga 

praktiska erfarenheter inom K3 medan auktoriserade revisorer ansåg sig ha höga 

praktiska erfarenheter inom K3. T-testet visade också att det fanns signifikanta skillnader 

mellan de båda grupperna. Godkända revisorer ansåg sig i genomsnitt ha praktiska 

erfarenheter motsvarande 3,0 på en 6-gradig skala medan auktoriserade revisorer ansåg 

sig ha praktiska erfarenheter motsvarande 4,18. Forskningsfrågan kunde således 

bekräftas. 

 
Tabell 12. Fråga 10, antal reviderade K3-företag 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

av 

medelvärdet 

Godkänd 34 0 10 0,97 1,06 0,18 

Auktoriserad 249 0 10 1,91 1,98 0,13 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -0,941 -1,381 -0,501 -4,26 0,000  

 
Tabell 13. Kodning fråga 10 

Kod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antal företag 0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 71-80 81-90 91-100 >100 

 

 

Figur 5. Fråga 10, antal reviderade K3-företag 
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I tabell 12 redovisas medelvärdet på frågan hur många företag som revisorerna reviderade 

som tillämpade regelverket K3 i dagsläget. Resultatet visade att godkända revisorer 

reviderade färre företag som tillämpade K3 i dagsläget än auktoriserade revisorer. I tabell 

13 ovan redovisas hur kodningen till fråga 10 är gjord. Godkända revisorer reviderade i 

genomsnitt 0 till 10 stycken företag som tillämpade K3 medan auktoriserade revisorer i 

genomsnitt reviderade 1 till 20 företag.  T-testet visade också att det fanns signifikanta 

skillnader mellan de två grupperna och antalet företag de reviderade, som tillämpade K3. 

I figur 5 ovan redovisas fördelningen av respondenternas svar. Forskningsfrågan kunde 

således bekräftas. 

 

6.2.4 Analys 
Forskningsfrågan syftade att undersöka godkända och auktoriserade revisorers respektive 

kunskaper inom K3. När vi analyserade de teoretiska kunskaperna, de praktiska 

erfarenheterna samt antal företag som revisorerna reviderade som tillämpade regelverket 

K3 fann vi signifikanta skillnader inom de respektive enkätfrågorna. 

 

Att auktoriserade revisorer ansåg sig besitta både högre teoretiska kunskaper och 

praktiska erfarenheter i förhållande till godkända revisorer var inte oväntat. Medelvärdet 

på de auktoriserade revisorernas teoretiska kunskaper inom K3 var 4,53. För godkända 

revisorer var den genomsnittliga graden 3,75. Även de praktiska erfarenheterna varierade 

mellan de respektive grupperna. Auktoriserade revisorer ansåg sig ha höga praktiska 

erfarenheter och graderade den till i genomsnitt 4,18 på skalan medan godkända revisorer 

ansåg sig ha låga praktiska erfarenheter och graderade den till 3. Att de praktiska 

erfarenheterna skiljde sig mellan de två grupperna kunde också förklaras av att de 

auktoriserade revisorerna i genomsnitt reviderade fler företag som tillämpade K3 än vad 

de godkända revisorerna gjorde. 

 

Resultatet av forskningsfrågan som visade att kunskapsskillnader mellan godkända och 

auktoriserade revisorer fanns kan exempelvis förklaras och stödjas genom de 

utbildningskrav som finns för de respektive revisorstitlarna enligt Revisorsnämnden (u.å.) 

och Allt om revision (u.å.).    

 

Ytterligare en förklaring till varför godkända revisorer ansåg sig besitta lägre kunskaper 

inom K3 i jämförelse med auktoriserade revisorer skulle kunna vara att godkända 

revisorer i genomsnitt reviderade färre företag som tillämpade det svenska regelverket. 

K3 är ett principbaserat regelverk (Bokföringsnämnden, 2016, s. 8; KPMG, 2013, s. 3) 

och tidigare studier (Carmona & Trombetta 2008, 2010) har kommit fram till att 

principbaserad redovisning kräver mer kunskaper än regelbaserade regelverk. Eftersom 

K3 är ett principbaserat regelverk krävs det också att den som tillämpar K3 måste kunna 

göra bedömningar när redovisningen upprättas (KPMG, 2013, s. 3; Marton et al., 2016, 

s. 367). En kritik mot IFRS for SMEs, som K3 är baserad på, är att riktlinjer inom 

redovisningsprincipen saknas och att det gör det svårare att tillämpa den (Chand et al., 

2015).  Detta ger en antydan att kunskaper och erfarenheter är av stor vikt för att revisorer 

ska kunna tillämpa redovisningsprincipen. Eftersom godkända revisorer, enligt våra 

resultat, hade sammanlagt lägre kunskaper inom K3 än auktoriserade revisorer fanns det 

indikationer på att de saknade de kunskaper som behövs för att göra dessa bedömningar. 

 

Studiens forskningsfråga: Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom K3? bekräftas. 
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6.2.5 Revisorers kunskaper inom IFRS 
Studiens tredje forskningsfråga behandlades genom utförande av analytisk- och 

deskriptiv statistik i form av t-tester och stapeldiagram. Genom t-tester undersökte vi om 

det fanns skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers kunskaper inom IFRS. 

 

Forskningsfrågan är: Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom IFRS? 

 

Forskningsfrågan har operationaliserats med följande enkätfrågor: 

Fråga 11: Vilken teoretisk kunskap anser du att du har inom IFRS? 

Fråga 12: Vilken praktisk erfarenhet anser du att du har inom IFRS? 

Fråga 13: Hur många företag är du revisor till som tillämpar IFRS? 

Fråga 14: Är du en del av ett revisionsteam för ett/flera företag som tillämpar IFRS? 

Fråga 15: Reviderar ditt kontor företag som tillämpar IFRS? 

Fråga 16: Hur många företag reviderar du idag som frivilligt tillämpar IFRS? 

 

Enkätfrågorna 11, 12, 13, 14, 15 och 16 användes här för att presentera revisorernas 

respektive teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom redovisningsprincipen 

IFRS. Tabell 14, 15 och 16 samt figur 6 visar hur revisorerna har responderat. 

 
Tabell 14. Fråga 11, teoretisk kunskap inom IFRS 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

av 

medelvärdet 

Godkänd 36 1 6 1,92 1,25 0,21 

Auktoriserad 260 1 6 3,12 1,53 0,095 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -1,203 -1,663 -0,743 -5,25 0,000  

 

I tabell 14 redovisas medelvärdet på frågan vilka teoretiska kunskaper revisorerna har 

inom IFRS. Resultatet visade att både godkända och auktoriserade revisorer ansåg sig 

besitta låga teoretiska kunskaper inom den internationella redovisningsprincipen, IFRS. 

T-testet visade dock att det fanns signifikanta skillnader mellan de två grupperna och 

deras uppfattningar om deras respektive teoretiska kunskaper inom den internationella 

redovisningsprincipen. Godkända revisorer ansåg sig i genomsnitt besitta teoretiska 

kunskaper motsvarande 1,92 på en 6-gradig skala medan auktoriserade revisorer ansåg 

sig besitta teoretiska kunskaper motsvarande 3,12. Forskningsfrågan kunde således 

bekräftas. 

 
Tabell 15. Fråga 12, praktisk erfarenhet inom IFRS 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

av 

medelvärdet 

Godkänd 36 1 6 1,42 1,08 0,18 

Auktoriserad 260 1 6 2,86 1,65 0,10 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -1,445 -1,859 -1,031 -6,98 0,000  
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I tabell 15 redovisas medelvärdet på frågan vilka praktiska erfarenheter revisorer har inom 

IFRS. Resultatet visade att både godkända och auktoriserade revisorer ansåg sig ha låga 

praktiska erfarenheter inom IFRS. T-testet visade att det fanns signifikanta skillnader 

mellan de två grupperna och deras uppfattningar om deras respektive erfarenheter inom 

den internationella redovisningsprincipen. Godkända revisorer ansåg sig i genomsnitt ha 

praktiska erfarenheter motsvarande 1,42 på en 6-gradig skala medan auktoriserade 

revisorer ansåg sig ha praktiska erfarenheter motsvarande 2,86. Forskningsfrågan kunde 

således bekräftas. 

 
Tabell 16. Fråga 13, antal reviderade IFRS-företag 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel 

av 

medelvärdet 

Godkänd 36 0 4 0,139 0,424 0,071 

Auktoriserad 254 0 4 0,476 0,633 0,040 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 -0,3375 -0,4998 -0,1752 -4,16 0,000  

 
Tabell 17. Kodning fråga 13 

Kod 0 1 2 3 4 

Antal företag 0 1-10 11-20 31-40 51-60 

 

Tabell 16 redovisar medelvärdet på frågan hur många företag som revisorerna reviderade 

som tillämpade IFRS. Resultatet visade att godkända revisorer reviderade färre företag 

som tillämpade IFRS i dagsläget än auktoriserade revisorer. Tabell 17 redovisar hur 

kodningen på fråga 13 är gjord. I genomsnitt reviderade både godkända och auktoriserade 

revisorer 0 till 10 företag som tillämpade IFRS. T-testet visade också att det fanns 

signifikanta skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorer och antalet företag 

de reviderade, som tillämpade IFRS. Forskningsfrågan kunde således bekräftas. 

 

 
 

Figur 6. Fråga 16, antalet reviderade frivilligt tillämpade IFRS-företag 

Studiens resultat visade att 47 procent av de responderande revisorerna tillhörde 

revisionsteam som arbetade med IFRS. Vidare visade studien att 64 procent av 
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revisorerna arbetade på kontor som hade företag som tillämpade IFRS. I figur 6 ovan ges 

en överblick över respondenternas svar på fråga 16. Resultatet visade att endast 5,56 

procent av de godkända revisorerna reviderade företag som frivilligt tillämpade IFRS. 

Bland auktoriserade revisorer var den motsvarande siffran 28,46 procent. 

 

6.2.6 Analys 
Forskningsfrågan syftade att undersöka godkända och auktoriserade revisorers kunskaper 

inom IFRS. När vi analyserade de teoretiska kunskaperna, de praktiska erfarenheterna 

samt antal företag som revisorerna reviderade som tillämpade den internationella 

redovisningsprincipen fann vi signifikanta skillnader inom de respektive enkätfrågorna.   

Att auktoriserade revisorer ansåg sig besitta både högre teoretiska kunskaper och 

praktiska erfarenheter i förhållande till godkända revisorer var inte oväntat. Medelvärdet 

på auktoriserade revisorers teoretiska kunskaper inom IFRS var 3,12. För godkända 

revisorer var den genomsnittliga graden 1,92. Även de praktiska erfarenheterna varierade 

mellan de respektive grupperna även om båda grupperna ansåg sig ha låga praktiska 

erfarenheter av den internationella redovisningsprincipen. Auktoriserade revisorer 

graderade deras praktiska erfarenheter till i genomsnitt 2,86 på skalan medan godkända 

revisorer graderade den till 1,42. Att de praktiska erfarenheterna skiljde sig mellan 

godkända och auktoriserade revisorer förklarades också av att auktoriserade revisorer i 

genomsnitt reviderade fler företag som tillämpade IFRS än vad godkända revisorer 

gjorde. 

 

Resultatet av forskningsfrågan som visade att kunskapsskillnader mellan godkända och 

auktoriserade revisorer fanns kunde exempelvis förklaras och stödjas genom de 

utbildningskrav som finns för de respektive revisorstitlarna enligt Revisorsnämnden (u.å.) 

och Allt om revision (u.å.). Att revisorers kunskaper inom IFRS skiljer sig åt kan också 

förklaras genom resultatet av de två studierna, tidigare gjorda av Carmona och Trombetta 

(2008, 2010). Deras studieresultat visade att principbaserade redovisning kräver mer 

kunskaper och forskarna lyfte vikten av att de som arbetade med företags redovisning 

besitter förkunskaper inom redovisningsprincipen. Eftersom K3 är baserad på IFRS for 

SMEs som i sin tur är en förenkling av IFRS kan paralleller till utbildning av de respektive 

revisorstitlarna dras. Vid analys av studiens resultat fann vi att revisorer som hade längre 

utbildningar också ansåg sig besitta både högre teoretiska kunskaper och praktiska 

erfarenheter. Marton et al. (2012, s. 6-7) skrev också att principbaserad redovisning lägger 

större vikt vid de kvalitativa egenskaperna än regelbaserad redovisning. Även om vi i vår 

studie gjorde förfrågningar mellan två principbaserade redovisningsprinciper visade 

resultatet att auktoriserade revisorer hade högre kunskaper inom IFRS än godkända 

revisorer. 

 

Studiens resultat visade att både auktoriserade och godkända revisorer ansåg sig inneha 

låga erfarenheter av IFRS. Dock fann vi att auktoriserade revisorer, trots sina låga 

erfarenheter inom IFRS, hade signifikant högre erfarenheter av IFRS än godkända 

revisorer. Vi fann också att auktoriserade revisorer i större omfattning reviderade företag 

som tillämpade den internationella redovisningsprincipen, både frivilligt och ofrivilligt. 

Vår studie visade på liknande samband som Moroney och Carey (2011) och Ashton och 

Brown (1980), att revisorer som reviderade företag som tillämpade IFRS ansåg sig besitta 

både högre teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. I vår studie fann vi inget som 

indikerade att revisorers erfarenheter inte hade en inverkan på deras prestationer, något 

som Libby och Luft (1993) presenterade i sin studie. Detta skulle eventuellt kunna bero 

på att studien saknar aktualitet då den är genomförd i början på 1990-talet. 
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Studien visade mer generellt att endast 47 procent av respondenterna ingick i 

revisionsteam som reviderade företag som tillämpade IFRS. Resultatet gav en indikation 

på att den internationella redovisningsprincipen inte var speciellt vanligt förekommande 

i Sverige. Att endast 64 procent av respondenterna arbetade på kontor där IFRS förekom 

styrker detta antagande och kan också vara en förklaring till studiens resultat, varför både 

auktoriserade och godkända revisorer ansåg sig besitta låga sammanfattande kunskaper 

inom IFRS.   

 

Studiens forskningsfråga: Finns det några skillnader mellan godkända och auktoriserade 

revisorers respektive kunskaper inom IFRS? bekräftas. 

 

6.2.7 Revisionsbyrå 
Studiens fjärde forskningsfråga behandlades genom utförande av analytisk- och 

deskriptiv statistik i form av t-tester och stapeldiagram. Genom t-tester undersökte vi om 

det fanns signifikanta skillnader mellan revisorer som arbetade på Big4 byråer och 

revisorer som inte arbetade på Big4 byråer. 

 

Forskningsfrågan är: Finns det skillnader mellan revisorer som arbetar på Big4 byråer i 

förhållande till revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras åsikter om IFRS? 

 

Forskningsfrågan har operationaliserats med följande enkätfrågor: 

Fråga 6: Hur många godkända och/eller auktoriserade revisorer arbetar på ditt kontor? 

Fråga 12: Vilken praktisk erfarenhet anser du att du har inom IFRS? 

Fråga 17: Vilket/Vilka problemområden anser du är de som utgör störst problematik vid 

konvertering från K3 till IFRS? (Välj max 3 alternativ) 

Fråga 18: Vilken anser du är den största fördelen för företag som frivilligt tillämpar IFRS? 

Fråga 19: Vilken anser du är den största nackdelen för företag som frivilligt tillämpar 

IFRS? 

Fråga 20: Hur komplex anser du att IFRS är? 

 

Enkätfrågorna 6, 12, 17, 18, 19, 20 användes här för att presentera skillnader mellan 

revisorer som arbetade på Big4 byråer i förhållande till revisorer som inte arbetade på 

Big4 byråer. Tabell 18, 20 och 21 samt figur 7, 8 och 9 visar hur revisorerna har 

responderat. 

 
Tabell 18. Fråga 6, kontorsstorlek 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel av 

medelvärdet 

Big4 129 1 11 3,59 3,59 0,32 

Inte 

Big4     

146 1 11 1,46 1,25 0,10 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 2,135 1,463 2,806 6,28 0,000  
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Tabell 19. Kodning fråga 6 

Kod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Antal revisorer på 

kontoret 
1-

10 
11-

20 
21-

30 
31-

40 
41-

50 
51-

60 
61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
>100 

 

I tabell 18 redovisas medelvärdet på frågan hur många godkända och/eller auktoriserade 

revisorer som arbetade på revisorernas kontor. Tabell 19 redovisar hur kodningen till 

fråga 6 är gjord. Resultatet visade att revisorer som arbetade på Big4 byråer hade fler 

godkända och/eller auktoriserade revisorer som arbetade på samma revisionskontor i 

jämförelse med de revisorer som inte arbetade på Big4 byråer. Antalet godkända och/eller 

auktoriserade revisorer på Big4 byråer uppgick i genomsnitt till 21 till 40 stycken medan 

det motsvarande antalet på byråer som inte tillhörde Big4 byråer var 1 till 20 stycken. T-

testet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan antalet godkända och/eller 

auktoriserade revisorer på revisionskontor och storlek på byråerna. Forskningsfrågan 

kunde således bekräftas.   

 
Tabell 20. Fråga 12, praktisk erfarenhet av IFRS 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel av 

medelvärdet 

Big4 147 1 6 3,49 1,62 0,13 

Inte 

Big4     

149 1 6 1,89 1,28 0,11 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 1,597 1,262 1,932 9,39 0,000  

 

I tabell 20 redovisas medelvärdet på frågan vilka praktiska erfarenheter revisorer som 

arbetade på Big4 byråer respektive revisorer som inte arbetade på Big4 byråer hade inom 

IFRS. Resultatet visade att revisorer som arbetade på Big4 byråer ansåg sig ha höga 

praktiska erfarenheter av IFRS medan revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg 

sig ha låga praktiska erfarenheter av den internationella redovisningsprincipen. T-testet 

visade också att det fanns signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Revisorer som 

arbetade på Big4 byråer ansåg sig i genomsnitt ha praktiska erfarenheter motsvarande 

3,49 på en 6-gradig skala medan revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg sig ha 

praktiska erfarenheter motsvarande 1,89. Forskningsfrågan kunde således bekräftas. 
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Figur 7. Fråga 17, största skillnaderna mellan K3 och IFRS 

Figur 7 redovisar respondenternas svar på frågan vilka de anser är de största skillnaderna 

mellan K3 och IFRS, fördelade på revisorer som arbetade på Big4 byråer och revisorer 

som inte arbetade på Big4 byråer. Enligt figur 7 ansåg revisorer som arbetade på Big4 

byråer att den största skillnaden mellan K3 och IFRS var “upplysningskrav på 

rapporterna”. Revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg istället att de största 

skillnaderna mellan K3 och IFRS var “värdera immateriella tillgångar”, “upplysningskrav 

på rapporterna” och “annat”.  I figur 7 ovan redovisas en överblick över respondenternas 

svar på fråga 17. 

 

 
 

Figur 8. Fråga 18, största fördelen med frivillig tillämpning av IFRS 

Figur 8 redovisar respondenternas svar på frågan vilken de anser är den största fördelen 

för företag som frivilligt tillämpar IFRS, fördelade på revisorer som arbetade på Big4 

byråer och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer. Enligt figur 8 anser revisorer som 

arbetade på Big4 byråer att den största fördelen för företag som frivilligt tillämpar IFRS 

var “ökad kvalité” på de finansiella rapporterna. Revisorer som arbetade på Big4 byråer 

ansåg att den näst största fördelen var “ökad jämförbarhet”. Revisorerna som inte arbetade 

på Big4 byråer ansåg istället att alternativet “annat” var den största fördelen för företag 

som frivilligt tillämpade IFRS följt av alternativet “ökad jämförbarhet”. I figur 8 ovan 

redovisas en mer detaljerad fördelning över respondenternas svar på fråga 18. 
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Figur 9. Fråga 19, största nackdelen med frivillig tillämpning av IFRS. 

Figur 9 redovisar respondenternas svar på frågan vilken de anser är den största nackdelen 

för företag som frivilligt tillämpade IFRS, fördelade på revisorer som arbetade på Big4 

byråer och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer. Enligt figur 9 ansåg revisorer som 

arbetade på Big4 byråer att den största nackdelen för företag som frivilligt tillämpar IFRS 

var att det är “tidskrävande”. Revisorer som arbetade på Big4 byråer ansåg att de två näst 

största nackdelarna var att tillämpning av IFRS kräver “utbildning” och är “kostsamt”. 

Revisorerna som inte arbetade på Big4 byråer ansåg istället att alternativet “annat” var 

den största nackdelen för företag som frivilligt tillämpar IFRS följt av alternativet att det 

var “kostsamt”. I figur 9 ovan redovisas en mer detaljerad fördelning över 

respondenternas svar på fråga 19. 

 
Tabell 21. Fråga 20, hur komplex är IFRS 

T-test Antal Min  Max  Medelvärde Standardavvikelse Standardfel av 

medelvärdet 

Big4 147 1 6 4,925 0,853 0,070 

Inte 

Big4 

149 1 6 4,75 1,10 0,090 

 Skillnad 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 0,173 -0,051 0,398 1,52 0,129  

 

I tabell 21 redovisas medelvärdet på frågan hur komplex revisorer anser att IFRS är. 

Resultatet visar att både revisorer som arbetade på Big4 byråer och revisorer som inte 

arbetade på Big4 byråer ansåg att IFRS var en komplex redovisningsprincip. T-testet 

visade inte att det fanns någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna och deras 

åsikter om komplexiteten av den internationella redovisningsprincipen. Forskningsfrågan 

kunde således inte bekräftas. 

 

6.2.8 Analys 
Forskningsfrågan syftade att undersöka om det fanns skillnader mellan revisorer som 

arbetade på Big4 byråer och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer i deras åsikter om 

IFRS. Resultatet visade på att skillnader mellan de respektive grupperna fanns. Revisorer 

som arbetade på Big4 byråer ansåg sig besitta höga kunskaper inom IFRS medan revisorer 

som inte arbetade på Big4 byråer ansåg sig besitta låga kunskaper inom den 

internationella redovisningsprincipen. Resultatet visade också att fler godkända och/eller 
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auktoriserade revisorer arbetade på Big4 byråer än på de byråer som inte tillhörde Big4. 

Resultaten överensstämde med studieresultatet från Uyar och Güngörmüs (2012) studie. 

Forskarna fann att revisorer som arbetade på Big4 byråer hade högre kunskaper inom den 

internationella redovisningsprincipen i jämförelse med resterande revisorer. 

 

En annan studie av Sundgren och Svanström (2013, s. 31-32) samt en studie av DeAngelo 

(1981) fann även de att storlek på revisionsbyråerna hade inverkan på revisionens kvalité. 

Sundgren och Svanström fann att Big4 byråer ger högre revisionskvalité än mindre 

byråer. Forskarna förklarade bland annat detta med att det på större byråer finns inomhus-

kunskaper som på mindre kontor saknas. Som nämndes tidigare fann även vi att Big4 

byråer hade fler godkända och/eller auktoriserade revisorer på kontoren än på 

revisionsbyråer som inte tillhör Big4 och av den anledningen var resultatet inte 

överraskande. Francis (2004, s. 353) skrev i sin studie att ökad revisionskvalité kan bero 

på att “bra” företag väljer att anlita Big4 byråer. Detta var inget vi i studien valde att 

undersöka men vi ville ändå presentera en alternativ förklaring. En annan alternativ 

förklaring till varför revisorer som arbetade på Big4 byråer ansåg sig besitta högre 

kunskaper inom IFRS går att finna i studien av Tyrrall et al. (2007, s. 100). Forskarna 

skrev att eftersom Big4 byråer var internationellt verksamma hade de större fördelar av 

IFRS och dess komplexitet än vad lokala revisionsbyråer hade. I en analys av vårt 

studieresultat fann vi att revisorer som arbetade på Big4 byråer hade större kunskaper 

inom IFRS än revisorer som arbetade på revisionsbyråer som inte tillhörde Big4. Något 

som kan förklaras, med stöd från Tyrrall et al. (2007, s. 100) som skrev att revisorer på 

Big4 byråer arbetar mer internationellt.  

 

Vidare undersöktes vilka revisorerna ansåg var de största skillnaderna mellan K3 och 

IFRS. Skillnaderna har valts att presenteras mellan revisorer som arbetade på Big4 byråer 

och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer eftersom deras upplevda kunskaper inom 

IFRS har visats skilja sig åt. Strid (2013) och Marton et al. (2012) har som tidigare nämnt 

beskrivit ett flertal skillnader mellan redovisningsprinciperna K3 och IFRS och syftet 

med denna studie gick därför ut på att undersöka vilka av dessa skillnader som, enligt 

revisorer var störst. Enligt Strid (2013) och Marton et al. (2012) är väsentliga skillnader 

mellan K3 och IFRS exempelvis: värdering och identifiering av materiella och 

immateriella tillgångar, skillnader i intäktsredovisning, redovisning av goodwill och 

upplysningskrav på företags finansiella rapporter. Samtliga skillnader är mer utförligt 

beskrivna i kapitel 3. Vid analys av studiens resultat fann vi att revisorer som arbetade på 

Big4 byråer främst ansåg att upplysningskravet var den största skillnaden mellan de två 

redovisningsprinciperna. Även revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg att 

upplysningskravet var den största skillnaden mellan K3 och IFRS. Dock var 

svarsfrekvensen mer jämnt fördelad när vi analyserade resultatet från denna grupp. 

Utöver upplysningskravet ansåg revisorer som inte arbetade på Big4 byråer att 

värderingen av immateriella tillgångar var en stor skillnad mellan 

redovisningsprinciperna. Bland gruppen, revisorer som inte arbetade på Big4 byråer 

besvarade ett flertal av respondenterna frågan genom att kryssa i alternativet “annat”. 

Flertalet av dessa respondenter lämnade även ett skriftligt svar varav de allra flesta skrev 

att de inte visste vilken skillnad som var störst mellan de två redovisningsprinciperna 

eftersom de saknade kunskaper inom IFRS alternativt att de saknade kunskaper inom 

både IFRS och K3. En anledning till att resultatet mellan de båda grupperna skiljde sig åt 

tror vi berodde på just det, skillnader i kunskaperna inom de två redovisningsprinciperna. 

Studien undersökte också vilka fördelar som revisorerna ansåg att det fanns för företag 

som frivilligt tillämpade IFRS.  Resultatet av vår studie visade att revisorer som arbetade 
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på Big4 byråer ansåg att “ökad kvalité” på de finansiella rapporterna var den största 

fördelen för företag som frivilligt valde att tillämpa IFRS. Studiens resultat styrks av Uyar 

och Güngörmüs (2012) och Jeong-Bon et al. (2012) tidigare studier. Jeong-Bon och Shis 

(2012) fann i sin studie att den finansiella informationen ökade när företag frivilligt valde 

att tillämpa IFRS. Andra fördelar med IFRS som har undersökts i tidigare studier av bland 

annat Jermakowicz och Gornik-Tomaszewskis (2006) var att IFRS ska öka 

jämförbarheten mellan internationella företags finansiella rapporter samt öka företags 

finansiella insyn. Dessa fördelar hade även de graderats högt av vår studies respondenter. 

Det näst vanligaste svaret inom båda grupperna var att fördelen med frivilligt tillämpande 

av IFRS var att redovisningsprincipen ”ökade jämförbarheten”. För revisorer som inte 

arbetade på Big4 byråer var dock det mest frekventa svaret alternativet “annat”. Då 

alternativet “annat” användes skrev flertalet respondenter att de saknade kunskaper inom 

IFRS och att de därför inte visste vilken den största fördelen med att frivilligt tillämpa 

IFRS var. Vid analys av studiens resultat fann vi också stöd som styrker att revisorer som 

arbetade på Big4 byråer ansåg sig besitta lägre kunskaper inom den internationella 

redovisningsprincipen i jämförelse med revisorer som arbetade på Big4 byråer. 

 

Vidare undersöktes vilka nackdelar som revisorer ansåg var de största för företag som 

frivilligt tillämpade IFRS. Studieresultatet visade att revisorer som arbetade på Big4 

byråer ansåg att den främsta nackdelen var att frivillig tillämpning av IFRS var 

“tidskrävande”. Studieresultatet styrks av Jeong-Bon et al. (2012) och De George et al. 

(2013) studier som även de fann att redovisningsprincipen var tidskrävande. Den näst 

största nackdelen med att frivilligt tillämpa IFRS, ansåg revisorerna som arbetade på Big4 

byråer var att den internationella redovisningsprincipen “kräver utbildning” vilket även 

Hoogendoorn (2006) fann som en nackdel med IFRS. Hoogendoorn skrev också att IFRS 

kräver utbildning för att tillämpas och ständig uppdatering av utbildningen eftersom 

standarderna kontinuerligt förändras. I studien fann vi även att revisorer som arbetade på 

Big4 byråer ansåg att tillämpning av redovisningsprincipen var “kostsamt”. En nackdel 

som även den styrks av Jeong-Bon et al. (2012). De revisorer som inte arbetade på Big4 

byråer ansåg att den största nackdelen för företag som frivilligt tillämpade IFRS var 

“annat”. Vi tror även här att anledningen till att revisorer i denna grupp bevarat frågan 

med “annat” var att deras kunskaper inom den internationella redovisningsprincipen 

begränsade dem i att ange ett specifikt svar. Det näst frekventa svaret bland revisorer som 

inte arbetade på Big4 byråer var liksom Hoogendoorn (2006) kom fram till i sin studie, 

att tillämpningen av IFRS är “kostsamt”. 

 

Studien undersökte också huruvida revisorer ansåg att IFRS var en komplex 

redovisningsprincip eller inte. Enligt Hoogendoorn (2006) är IFRS en alltför komplex 

redovisningsprincip både för revisorer och andra experter. Resultatet av vår studie stödjer 

Hoogendoorns studieresultat. Vi fann att samtliga respondenter ansåg att IFRS var en 

komplex redovisningsprincip. 

 

Studiens forskningsfråga: Finns det skillnader mellan revisorer som arbetar på Big4 

byråer i förhållande till revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras åsikter om 

IFRS? bekräftas. 

 

6.2.9 Revisorers åsikter om IFRS som företagsberoende 
Studiens femte forskningsfråga behandlades genom utförande av analytisk- och 

deskriptiv statistik i form av t-test och stapeldiagram. Genom t-test undersökte vi om 

revisorer allmänt ansåg att företagets val att tillämpa IFRS är företagsberoende. 
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Forskningsfrågan är: Anser revisorer att valet av att tillämpa IFRS är företagsberoende? 

 

Forskningsfrågan operationaliserats med följande enkätfrågor: 

Fråga 23: Till vilken grad anser du att valet av att använda IFRS som redovisningsprincip 

är företagsberoende? 

Fråga 24: Vilken/Vilka faktorer anser du har störst inverkan på företags val av att frivilligt 

använda IFRS? (Välj max 3 alternativ) 

 

Enkätfrågorna 23 och 24 användes här för att presentera om revisorer ansåg att valet att 

tillämpa IFRS var företagsberoende. Tabell 22 samt figur 10 och 11 redovisar 

tillsammans hur revisorerna har responderat. 

 

 
 

Figur 10. Svarsfrekvens fråga 23. 

Figur 10 redovisar hur revisorerna har responderat på frågan till vilken grad revisorer 

ansåg att valet av att tillämpa IFRS som redovisningsprincip var företagsberoende. 

Resultatet visade att 71,61 procent av revisorerna ansåg att valet av att tillämpa IFRS i 

hög grad var företagsberoende medan resterande 28,39 procent i låg grad ansåg att valet 

av att tillämpa IFRS som redovisningsprincip var företagsberoende. 
 

Tabell 22. Fråga 23, i vilken grad IFRS är företagsberoende 

T-test 

 

Antal 

Min Max Medelvärde Standardavvikelse Standardfel av 

medelvärdet 

296 1 6 4,3851 1,4707 0,0855 

 95 % 

Konfidensintervall 

T-värde P-värde  

 4,2169 4,5534 1,035 0,000  

 

Tabell 22 redovisar hur respondenterna har svarat på frågan till vilken grad revisorer anser 

att valet av att tillämpa IFRS är företagsberoende. Resultatet visade att revisorer ansåg i 

genomsnitt att valet av att tillämpa IFRS i hög grad var företagsberoende med ett 

medelvärde på 4,39. T-testet visade att signifikansnivån understeg 0,05 och därmed att 

resultatet var signifikant. Vi kunde med 95 procents säkerhet säga att både godkända och 

auktoriserade revisorer ansåg att valet av att tillämpa den internationella 

redovisningsprincipen graderades mellan 4,22 och 4,55 på skalan. Forskningsfrågan 

kunde således bekräftas.   
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Figur 11. Svarsfrekvens fråga 24. 

Figur 11 redovisar en överblick över de responderande revisorernas svar på frågan vilken 

faktor som revisorer anser har störst inverkan på företagets val att frivilligt tillämpa IFRS. 

Resultatet visade att 228 av de totalt 296 responderande revisorerna ansåg att “planer på 

börsnotering” var den faktorn som hade störst inverkan på företags val att frivilligt 

tillämpa IFRS. “Krav från intressenter”, “utländskt ägande” och “ägandestruktur” var tre 

andra svarsalternativ som revisorerna ansåg hade stor betydelse i beslutet.  

 

6.2.10 Analys 

Forskningsfrågan visade att revisorer i hög grad ansåg att valet av att tillämpa IFRS som 

redovisningsprincip var företagsberoende. Studien undersökte även vilka faktorer som 

revisorer ansåg hade störst inverkan på företags beslut att frivilligt tillämpa IFRS. 

Respondenterna gavs möjligheten att svara på totalt tre av de givna svarsalternativen. 

Undersökningen visade att revisorer ansåg att anledningen till varför större onoterade 

bolag i Sverige väljer att tillämpa den internationella redovisningsprincipen berodde på 

att företagen hade “planer på börsnotering”. Andra anledningar som revisorerna 

rangordnade högt var: “utländskt ägande”, “ägandestruktur” och “krav från intressenter”.  

 

Enligt tidigare studier av bland annat DiMaggio och Powell (1983, s. 150-151), Tarca 

(2004, s. 62-66), Gallery (2008, s. 258) Street och Gray (2002, s. 70-71) och Tsamenyi et 

al. (2006, s. 411-412) fann alla i sina respektive studier att miljörelaterade faktorer kunde 

påverka företag i deras val av vilken redovisningsprincip de valde att tillämpa. Vår studie 

visade att revisorer rangordnade “krav från intressenter” och “planer på börsnotering” 

högst av de miljörelaterade faktorerna som påverkar företag i sina val att tillämpa IFRS. 

Revisorerna som deltog i vår undersökning rangordnade ”ägandestruktur” högt av 

svarsalternativen, vilket överensstämmer med tidigare studier av bland annat Watts och 

Zimmerman (1990, s. 132-134), Iatridis (2012, s. 576), Chen et al. (2010, s. 265) och 

Broberg et al. (2010, s. 370-371) som fann i sina studier att det fanns tecken på att 

organisatoriska faktorer, såsom ägandestruktur kan påverka företag i sina val av 

redovisningsprincip. Broberg et al. (2010, s. 370-371) fann att företag som hade bred 

ägandestruktur med större sannolikhet tillämpade IFRS. Vi ansåg liksom Broberg et al. 

(2010) att en anledning till varför företag med bred ägandestruktur skulle gynnas av att 

tillämpa IFRS, framför exempelvis K3, grundade sig i att IFRS, såsom Strid skrev (2013, 

s. 119) har större upplysningskrav. När ett företag har fler intressenter är det rimligt ge ut 

mer information i företagets finansiella rapporter än om antalet ägare är få till antalet.   
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Vid analys av studiens resultat fann vi att revisorer ansåg att miljörelaterade faktorer i 

större grad än organisatoriska faktorer påverkade företag i sina val att frivilligt tillämpa 

IFRS som redovisningsprincip. Anledningen till att “planer på börsnotering” var det mest 

frekventa svarsalternativet ansåg vi främst berodde på det faktum att företag som blir 

börsnoterade enligt lag är skyldiga att tillämpa den internationella redovisningsprincipen. 

Vidare tror vi att en förklaring till varför svarsalternativet ”utländskt ägande” var det näst 

frekventa svaret bland revisorer var liksom Tarca (2004, s. 62-66) fann i sin studie att 

företag med internationell anknytning föredrar ett mer globalt redovisningssystem. 

Eftersom IFRS är en internationell redovisningsprincip finns det fog att anta att den är 

mer förståelig för investerare och övriga intressenter i andra länder än vad det svenska 

regelverket K3 är som endast tillämpas i Sverige. 

 

Studiens forskningsfråga: Anser revisorer att valet av att tillämpa IFRS är 

företagsberoende? bekräftas. 

 

6.2.11 Regressionsanalyser  
Valet att utföra multipla regressionsanalyser med en av enkätfrågorna som 

responsvariabel grundade sig bland annat i att 95 procent av de responderande revisorerna 

rekommenderade att större onoterade bolag i Sverige tillämpar K3 medan endast 5 

procent rekommenderade att bolag tillämpar IFRS. Vi började med att göra en 

regressionsanalys som inkluderade samtliga 24 variabler. Detta resulterade dock i en låg 

förklaringsgrad och endast en signifikant variabel. Vidare resulterade denna 

regressionsanalys i höga VIF-värden vilket indikerade att de antaganden som finns för 

multipla regressionsanalyser inte uppfylldes. Av nämnda anledningar valde vi därför att 

inte presentera denna regressionsanalys i vårt resultat. Istället genomfördes tre andra 

multipla regressionsanalyser. Den första regressionsanalysen undersökte huruvida 

studiens bakgrundvariabler påverkade revisorerna i deras val av rekommenderad 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. Den andra regressionsanalysen 

undersökte enkätfrågorna som rörde revisorers teoretiska kunskaper och praktiska 

erfarenheter inom de båda redovisningsprinciperna och deras påverkan på revisorers val 

av rekommenderade redovisningsprincip. I den tredje och sista regressionsanalysen valde 

vi att presentera de faktorer som genom regressionsanalys 1 och 2 visade sig vara 

signifikanta i revisorers val av rekommenderad redovisningsprincip för större onoterade 

bolag i Sverige.   

 

Regressionsanalyserna syftade till att undersöka och besvara studiens huvudsyfte och 

studiens problemformulering.  

 

6.2.12 Regressionsanalys 1 
Syftet med regressionsanalys 1 var att undersöka om det fanns något signifikant samband 

mellan studiens bakgrundsvariabler: kön, revisorstitel, arbetstitel, ansvarsnivå, 

revisionsbyrå, kontorsstorlek samt aktiva år inom revisionsyrket och revisorers 

rekommenderade redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige.  

 

Forskningsfråga: Finns det något samband mellan kön, revisorstitel, arbetstitel, 

ansvarsnivå, revisionsbyrå, kontorsstorlek samt aktiva år inom revision och revisorernas 

rekommendationer av redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige? 
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Tabell 23. Regressionsanalys 1 

 Koefficient Standardfel 

av koefficient 

T-värde P-värde VIF 

Konstant 1,036 0,101 10,24 0,000  

Ansvarsnivå -0,0132 0,0158 -0,84 0,404 1,42 

Kontorsstorlek 0,00640 0,00434 1,48 0,141 1,20 

Antal år inom 

revision 

0,00508 0,00579 0,88 0,382 1,36 

Kön -0,0041 0,0259 -0,16 0,876 1,05 

Revisorstitel 0,0120 0,0366 0,33 0,743 1,27 

Arbetstitel 0,0091 0,0280 0,32 0,746 1,61 

Revisionsbyrå 0,0243 0,0278 0,87 0,384 1,57 

 

Analys av varians   

Källa Frihetsgrader Justerat 

SS 

Justerat 

MS 

F-

värde 

P-

värde 

Regression 7 0,11249 0,016070 0,49 0,843 

Fel 261 8,58640 0,032898   

Totalt 268 8,69888    

Förklaringsgrad  0,00 %    

 

Tabell 23 redovisar regressionsanalys 1. I resultatet fann vi inget samband mellan någon 

av bakgrundsvariablerna kön, revisorstitel, arbetstitel, ansvarsnivå, revisionsbyrå, 

kontorsstorlek eller aktiva år inom revisionsyrket och rekommenderad 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. P-värdet på samtliga testade 

variabler översteg signifikansnivån 0,05. Forskningsfrågan kunde således inte bekräftas. 

 

6.2.13 Analys 
Den första regressionsanalysen syftade till att undersöka om det fanns något signifikant 

samband mellan bakgrundsvariablerna kön, revisorstitel, arbetstitel, ansvarsnivå, 

revisionsbyrå, kontorsstorlek och aktiva år inom revisionsyrket och revisorers val av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. 

 

Anledningen till att vi ville undersöka om valet av rekommenderad redovisningsprincip 

för större onoterade bolag i Sverige skiljde sig åt mellan manliga och kvinnliga revisorer 

var att tidigare studier inom ämnesområdet ekonomi har funnit att skillnader mellan 

könen fanns (Deo & Sundar, 2015, s. 80; Gold et al., 2009; Niskanen et al., 2011). Smith 

(1999) fann dock i sin studie att skillnader inte förekom mellan män och kvinnor. Flera 

av dessa studier indikerade på att skillnader mellan rekommenderad redovisningsprincip 

mellan könen skulle kunna finnas. Studierna skulle eventuellt ge indikationer på att 

kvinnliga revisorer i större utsträckning föredrog IFRS som redovisningsprincip i och 

med att det anses vara en mer komplex redovisningsprincip än det alternativa K3-

regelverket. Det skulle även gå att argumentera att IFRS i större mån skulle 

rekommenderas av män eftersom tidigare studier av bland annat Deo och Sundar (2015, 

s. 80) har visat att män tar fler risker än kvinnor. Eftersom IFRS är frivillig att tillämpa 

för onoterade bolag skulle det eventuellt kunna komma att ses som en mer riskfylld 

alternativ redovisningsprincip. Studiens resultat visade inte att det fanns några 

signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorers rekommenderade 

redovisningsprincip och vi kan därmed inte bekräfta att skillnader mellan de två 
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grupperna finns. Studieresultatet styrks av Kishali et al. (2015, s. 17) som inte heller de 

fann att det fanns några signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorers 

åsikter av tillämpningen av IFRS for SMEs.   

 

Vidare studerades revisorstitel och hur variabeln hade inverkan på revisorers 

rekommenderade redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. Enligt 

Revisorsnämnden (u.å.) är kunskaps- och erfarenhetskraven högre för revisorer som vill 

titulera sig auktoriserade än för revisorer som vill titulera sig godkända. Carmona och 

Trombetta (2008, 2010) fann att IFRS kräver mer kunskaper för att tillämpas. Andra 

studier av bland annat Marton et al. (2012, s. 6-7) fann också att principbaserad 

redovisning krävde mer kunskaper och fler erfarenheter än regelbaserad redovisning. I 

vår studie gjordes jämförelsen mellan två principbaserade redovisningsprinciper men 

likväl ansåg vi att teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter kunde påverka valet av 

rekommenderad redovisningsprincip. Eftersom revisorer med högre teoretiska kunskaper 

och högre praktiska erfarenheter kan känna sig mer självsäkra i att tillämpa IFRS fastän 

det anses vara en mer komplex redovisningsprincip. Att IFRS anses vara en komplex 

redovisningsprincip bland revisorer, stärks också av vårt tidigare presenterade 

studieresultat. Studieresultatet visade inte att det fanns något signifikant samband mellan 

revisorstitel och rekommenderad redovisningsprincip för större onoterade bolag i 

Sverige. Därmed kunde vi inte bekräfta att signifikanta skillnader mellan de två grupperna 

fanns. 

 

Vi ansåg även att variabeln, aktiva år inom revisionsyrket gick att koppla till revisorernas 

teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Studieresultatet visade dock inte att det 

fanns något signifikant samband mellan revisorernas aktiva år inom revisionsyrket och 

rekommenderad redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. Ett resultat som 

överensstämmer med studieresultatet från Kishali et al. (2015, s. 17) gjorda studie.  

 

Variabeln arbetstitel undersöktes också för att se om variabeln hade en inverkan på 

revisorers val av rekommenderad redovisningsprincip för större onoterade bolag i 

Sverige. Enligt Gul et al. (2013) var revisorer som titulerade sig partner mer konservativa 

än revisorer som inte titulerade sig partner. Forskarnas studie skulle eventuellt indikera 

att mer konservativa revisorer i större utsträckning följer de regler och lagar som finns. 

De skulle därför i högre grad rekommendera regelverket K3 för större onoterade bolag 

eftersom större onoterade bolag är skyldiga att följa K3 enligt svensk lag (KPMG, 2013, 

s. 3). Vårt studieresultat visade inte att det fanns något signifikant samband mellan varken 

arbetstitel eller ansvarsnivå och revisorernas rekommenderade redovisningsprincip för 

större onoterade bolag i Sverige. Detta studieresultat motsäger tidigare studier av bland 

annat DeZoort et al. (2006, s. 375) och Libby och Luft (1993).  Individer som har mer 

ansvar har enligt DeZoort et al. (2006, s. 375) även dem, visat sig vara mer konservativa 

i förhållande till individer som har lägre ansvarsnivå. Ytterligare forskare som studerat 

ansvarsnivå och dess påverkan på beslutsfattande, däribland Tan och Kao (1999) fann i 

deras studie att ansvarsnivån inte påverkar individens prestation medan Libby och Luft 

(1993) visade på att skillnader i prestation fanns beroende på individernas ansvarsnivå. 

De förklarade sambandet mellan ansvarsnivå och prestation med att individer som är 

ansvariga för sitt beslut lade mer ansträngning bakom prestationen. Vårt studieresultat 

styrks av Tan och Kaos (1999) studieresultat. Vi kunde därmed inte bekräfta att skillnader 

fanns. 
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Fortsättningsvis undersöktes om det fanns ett samband mellan revisorer som arbetade på 

Big4 byråer och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer och deras rekommenderade 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. Enligt DeAngelo (1981), Francis 

(2004) och Sundgren och Svanström (2013) fanns ett samband mellan revisionsbyrå och 

kvalité. Francis (2004) skrev dock att detta kunde ha andra förklaringar än inomhus-

kunskaper och redovisningsprincip. Müller (2014) skrev att IFRS resulterade i bättre 

kvalité på företags finansiella rapporter och kopplingen kunde här göras att Big4 byråer 

och större kontor i högre grad tillämpade och rekommenderade den internationella 

redovisningsprincipen, IFRS. Cameran et al. (2014) studie motsäger dock Müllers (2014) 

studie och forskarna fann inget stöd för att IFRS skulle bidra till en högre kvalité på 

företagets finansiella rapporter än landets egen redovisningsprincip. Vårt studieresultat 

visade inte att det fanns några signifikanta skillnader mellan revisorer som arbetade på 

Big4 byråer och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer och deras rekommenderade 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige, i enighet med Cameran et al. 

(2014) studie. Inte heller visade studiens resultat att signifikanta skillnader fanns mellan 

kontorsstorlek och rekommenderad redovisningsprincip. Detta resultat motsäger 

Sundgren och Svanström (2013) som fann att storleken på revisionskontoret hade en 

positiv inverkan på revisionskvalitén eftersom det på större kontor fanns större inomhus-

kunskaper än på mindre kontor. 

 

Regressionsanalys 1 var inte signifikant på en 0,05 signifikansnivå eftersom 

regressionsanalysens p-värde uppgick till 0,843. 

 

Studiens forskningsfråga: Finns det något samband mellan kön, revisorstitel, arbetstitel, 

ansvarsnivå, revisionsbyrå, kontorsstorlek samt aktiva år inom revision och revisorernas 

rekommendation av redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige? förkastas. 

 

6.2.14 Regressionsanalys 2 
Syftet med regressionsanalys 2 var att undersöka om det fanns något signifikant samband 

mellan variablerna, teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom K3 och 

teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom IFRS. I den andra 

regressionsanalysen inkluderades även antal företag som revisorer reviderade som 

tillämpade K3 och IFRS samt variablerna om revisorerna tillhörde revisionsteam som 

reviderade företag som tillämpade IFRS, om revisorerna arbetade på kontor som 

reviderade företag som tillämpade IFRS och antal företag revisorerna reviderade som 

frivilligt tillämpade IFRS. Dessa variabler undersöktes mot responsvariabeln: revisorers 

rekommendation av redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. 

 

Forskningsfråga: Finns det något samband mellan teoretiska kunskaper inom K3, 

praktiska erfarenheter inom K3, antal reviderade företag som tillämpar K3, teoretiska 

kunskaper inom IFRS, praktiska erfarenheter inom IFRS, antal reviderade företag som 

tillämpar IFRS, del av ett revisionsteam som reviderar IFRS, kontor som reviderar IFRS 

samt antal reviderade företag som frivilligt tillämpar IFRS och revisorers 

rekommendation av redovisningsprincip för onoterade bolag i Sverige?  
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Tabell 24. Regressionsanalys 2 

 Koefficient Standardfel 

av 

koefficient 

T-värde P-värde VIF 

Konstant 0,9087 0,0920 9,88 0,000  

Teoretisk 

kunskap, K3 

-0,0104 0,0196 -0,53 0,597 2,98 

Praktisk 

erfarenhet, K3 

-0,074 0,0164 -1,67 0,097 3,09 

Antal företag, K3 -0,00960 0,00705 -1,36 0,175 1,38 

Teoretisk 

kunskap, IFRS 

0,0132 0,0172 0,77 0,444 5,23 

Praktisk 

erfarenhet, IFRS 

0,0362 0,0178 2,03 0,043 6,43 

Antal företag, 

IFRS 

0,0375 0,0291 1,29 0,199 2,46 

Revisionsteam 0,1084 0,0363 2,99 0,003 2,46 

IFRS på kontoret -0,0181 0,0334 -0,54 0,587 1,94 

Revision av 

frivillig 

tillämpning av 

IFRS 

0,0706 0,0309 2,28 0,023 1,62 

 

Analys av varians   

Källa Frihetsgrader Justerat 

SS 

Justerat 

MS 

F-

värde 

P-

värde 

Regression 9 2,3122 0,256912 6,88 0,000 

Fel 270 10,0842 0,037349   

Totalt 279 12,3964    

Förklaringsgrad  18,65 %    

 

I tabell 24 redovisas regressionsanalys 2. Studieresultatet fann att regressionsanalysen var 

signifikant på en 0,05 signifikansnivå eftersom den genererade ett p-värde på 0,000. 

Regressionsanalysen visade vidare att det fanns ett samband mellan de testade variablerna 

praktiska erfarenheter inom IFRS, om revisorer tillhörde revisionsteam som reviderade 

företag som tillämpade IFRS samt antalet företag revisorer reviderade som frivilligt 

tillämpade IFRS och revisorers rekommenderade redovisningsprincip för större 

onoterade bolag i Sverige. Revisorernas kunskaper inom de två redovisningsprinciperna 

hade positiv inverkan på deras rekommenderade redovisningsprincip. Antal företag 

revisorer reviderade som tillämpade IFRS hade positiv inverkan på revisorers val att 

rekommendera IFRS medan revisorer som reviderade ett större antal företag som 

tillämpade K3 rekommenderade det svenska regelverket. Övriga variabler var inte enskilt 

signifikanta. Regressionsanalysen hade en justerad förklaringsgrad på 18,65 procent. 

Forskningsfrågan kunde således bekräftas.   

 

6.2.15 Analys 
Den andra regressionsanalysen syftade till att undersöka om det fanns något signifikant 

samband mellan variablerna, teoretiska kunskaper inom K3, praktiska erfarenheter inom 

K3, antal företag revisorer reviderade som tillämpade K3, teoretiska kunskaper inom 
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IFRS, praktiska erfarenheter inom IFRS, antal företag revisorer reviderade som 

tillämpade IFRS, om revisorerna var en del av revisionsteam som reviderade företag som 

tillämpade IFRS, om revisorerna arbetade på revisionskontor som reviderade företag som 

tillämpade IFRS samt antal företag revisorerna reviderade som frivilligt tillämpade IFRS. 

Dessa variabler undersöktes mot responsvariabeln: revisorers rekommendation av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. 

 

Enkätfrågorna 8 till 10 undersökte godkända och auktoriserade revisorers ansedda 

samlade kunskaper inom regelverket K3 medan enkätfrågorna 11 till 16 undersökte 

godkända och auktoriserade revisorers ansedda samlade kunskap inom IFRS. Enligt 

teorin JDM och tidigare studier av bland annat Bonner (1999), Carmona och Trombetta 

(2010) och Marton et al. (2012, s. 6-7) har erfarenheter och kunskaper inverkan på 

revisorers ställningstaganden och beslutsfattanden. Förkunskaper ansågs också vara 

viktigt när användarna tillämpade principbaserade redovisningsprinciper. Eftersom både 

K3 och IFRS är principbaserade regelverk, som vi tidigare nämnde, valde vi att undersöka 

om revisorers förkunskaper hade signifikant betydelse i deras val av rekommenderad 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. De tidigare nämnda studierna 

indikerade att erfarenheter och kunskaper kunde påverka revisorer i sina respektive val. 

Vårt studieresultat bekräftade att praktiska erfarenheter inom IFRS hade en signifikant 

betydelse i revisorernas val av rekommenderad redovisningsprincip för större onoterade 

bolag i Sverige.  

 

Studien visade även att variabeln om revisorer är delaktiga i revisionsteam som 

reviderade företag som tillämpade IFRS var signifikant. Detta styrks av JDM och 

Carmona och Trombetta (2010) och Marton et al. (2012, s. 6-7) som samtliga lyfte fram 

vikten av förkunskaper vid tillämpande av principbaserade redovisningsprinciper. 

 

Signifikant var också variabeln om revisorer reviderade företag som frivilligt tillämpade 

IFRS, kopplingar till kunskaper och erfarenheter (Bonner, 1999; Carmona och Trombetta 

2010; Marton et al., 2012) kunde göras även här eftersom vi ansåg att det var rimligt att 

anta att revisorer som arbetade med företag som frivilligt tillämpade IFRS besitter högre 

teoretiska kunskaper samt högre praktiska erfarenheter inom IFRS, till skillnad från 

revisorer som inte arbetade med företag som frivilligt tillämpade den internationella 

redovisningsprincipen.    

 

Regressionsanalys 2 var signifikant på en 0,05 signifikansnivå eftersom 

regressionsanalysens p-värde uppgick till 0,000. 

 

Studiens forskningsfråga: Finns det något samband mellan teoretiska kunskaper inom 

K3, praktiska erfarenheter inom K3, antal reviderade företag som tillämpar K3, 

teoretiska kunskaper inom IFRS, praktiska erfarenheter inom IFRS, antal reviderade 

företag som tillämpar IFRS, del av ett revisionsteam som reviderar IFRS, kontor som 

reviderar IFRS samt antal reviderade företag som frivilligt tillämpar IFRS och 

revisorernas rekommendationer av redovisningsprincip för onoterade bolag i Sverige? 

bekräftas.  

 

6.2.16 Regressionsanalys 3  
Syftet med den tredje regressionsanalysen var att vidare undersöka och presentera det 

signifikanta samband som vi fann mellan variablerna i regressionsanalys 1 och 2 och 

revisorers rekommenderade redovisningsprincip, med hänsyn till korrelation, se appendix 
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5. Utförligare beskrivning om hur korrelationstesterna är genomförda finns i analysen 

nedan. Vi valde även att inkludera grad av komplexitet eftersom vi i en tidigare 

forskningsfråga fann att revisorer ansåg att IFRS var en komplex redovisningsprincip, se 

tabell 21. 

 
Tabell 25. Regressionsanalys 3 

 Koefficient Standardfel 

av koefficient 

T-värde P-värde VIF 

Konstant 1,215249 0,0680 17,88 0,000  

Praktisk 

erfarenhet, 

K3 

-0,0351 0,00964 -3,99 0,000 1,14 

Praktisk 

erfarenhet, 

IFRS 

0,03234 0,00814 3,97 0,000 1,43 

Revision av 

frivilligt 

användande 

av IFRS 

0,0670 0,0270 2,49 0,013 1,29 

Grad av 

komplexitet 

-0,0247 0,0115 -2,15 0,033 1,02 

 

Analys av varians   

Källa Frihetsgrader Justerat 

SS 

Justerat 

MS 

F-

värde 

P-

värde 

Regression 4 1,9018 0,547546 12,93 0,000 

Fel 286 10,5174 0,03677   

Totalt 290 12,4192    

Förklaringsgrad  14,13 %    

 

Tabell 25 redovisar regressionsanalys 3. Regressionsanalys 3 visade att det fanns ett 

samband mellan de testade variablerna, praktiska erfarenheter inom K3, praktiska 

erfarenheter inom IFRS, antal företag revisorer reviderade som frivilligt tillämpade IFRS 

samt revisorers ansedda grad av IFRS komplexitet och revisorers rekommenderade 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige. Resultatet visade att revisorer 

som hade praktiska kunskaper inom IFRS i högre grad rekommenderade IFRS som 

redovisningsprincip. Revisorer som hade praktiska kunskaper inom K3 rekommenderade 

att onoterade bolag i Sverige tillämpade det svenska regelverket. Vidare visade resultatet 

att de revisorer som reviderade företag som frivilligt tillämpade IFRS rekommenderade 

IFRS för onoterade större bolag i Sverige medan de revisorer som ansåg att IFRS var en 

komplex redovisningsprincip i större mån rekommenderade K3. Den tredje 

regressionsanalysens förklaringsgrad uppgick till 14,13 procent. 

 

Regressionsanalys 3 var signifikant på en 0,05 signifikansnivå eftersom 

regressionsanalysens p-värde uppgick till 0,000.  

 

6.2.17 Analys 
Den tredje regressionsanalysen syftade till att vidare undersöka de variabler som 

undersökts och visats signifikanta i regressionsanalys 1 och 2 samt i tidigare 
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forskningsfrågor efter att korrelation och antaganden för multipla regressionsanalyser har 

tagits hänsyn till. Dessa variabler undersöktes i relation till revisorernas rekommendation 

av redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige.   

 

Det första korrelationstestet utfördes på enkätfrågorna 8 till 10. Vi fann att samtliga 

enkätfrågor korrelerade med varandra och valde därför att exkludera de två variablerna 

som enligt p-värdet var minst signifikanta. Kvarstod gjorde enkätfråga 9, som mätte 

revisorers praktiska erfarenheter inom K3. Fortsättningsvis gjordes ett korrelationstest på 

enkätfrågorna 11 till 16 eftersom samtliga frågor behandlade revisorers teoretiska 

kunskaper och praktiska erfarenheter inom IFRS. Även här visade höga VIF-värden att 

eventuell multikolinjäritet förekom varför testet gjordes. Resultatet visade att samtliga 

variabler hade hög korrelation med varandra och vi valde därför att en efter en exkludera 

variablerna ifrån regressionsanalysen och började med att plocka bort den variabeln som 

var minst signifikant. Signifikanta variabler som därefter kvarstod var enkätfråga 12 och 

16. Att erfarenheter ansågs vara en signifikant variabel styrks även av Kishali et al. (2015, 

s. 17) studie, som även de fann att erfarenheter påverkade revisorernas åsikter om 

redovisningsprincipen IFRS for SMEs.   

 

Vidare testade vi variabeln att IFRS var en komplex redovisningsprincip. Anledningen 

till att vi valde att inkludera denna variabel berodde på att det bekräftades i en tidigare 

forskningsfråga (se tabell 21) att revisorer i hög grad ansåg att IFRS var en komplex 

redovisningsprincip, därför inkluderades den i regressionsanalys 3. Tidigare 

presenterades att samtliga revisorer ansåg att IFRS var en komplex redovisningsprincip. 

Mala och Chand (2014, s. 20) fann att komplexiteten av uppgiften påverkade 

beslutstagarens beslut vilket även Tan et al. (2002, s. 92) fann i sin studie. Vi fann i vår 

regressionsanalys att huruvida IFRS ansågs vara komplex eller inte, hade en signifikant 

betydelse för revisorernas rekommenderade redovisningsprincip för större onoterade 

bolag i Sverige. Kopplingar från enkätfrågan kunde göras till teorin JDM och att 

uppgiftens komplexitet påverkade revisorernas beslutsfattanden (Mala & Chand, 2014, s. 

20). Studieresultatet visade att revisorer som ansåg att IFRS var en komplex 

redovisningsprincip i större utsträckning rekommenderade att större onoterade bolag i 

Sverige tillämpade det svenska regelverket K3 framför den internationella 

redovisningsprincipen IFRS.    

 

Den slutgiltiga regressionsanalysen, som inkluderade de fyra variablerna: praktiska 

erfarenheter inom K3, praktiska erfarenheter inom IFRS, antal företag revisorerna 

reviderade som frivilligt tillämpade IFRS och revisorernas uppfattningar om hur komplex 

IFRS var hade en förklaringsgrad på 14,13 procent. Regressionsanalys 3 visade att 

revisorers praktiska erfarenheter inom respektive redovisningsprincip var avgörande för 

vilken redovisningsprincip revisorer rekommenderade för större onoterade bolag i 

Sverige. Revisorer rekommenderade den redovisningsprincip som revisorerna hade högre 

praktiska erfarenheter inom. Regressionsanalysen visade också att revisorer som 

reviderade företag som frivilligt tillämpade den internationella redovisningsprincipen i 

större utsträckning rekommenderade att större onoterade företag i Sverige skulle tillämpa 

IFRS. 

 

Studiens genomförda tester visade att det förekom revisorer som rekommenderade att 

större onoterade bolag i Sverige tillämpade IFRS. Generellt visade studieresultatet dock 

att revisorer i allmänhet rekommenderade K3 som redovisningsprincip för större 

onoterade bolag i Sverige. 
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7. Slutsats 

 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Studien genomfördes i syfte att undersöka 

vilken redovisningsprincip som revisorer rekommenderar att större onoterade bolag i 

Sverige tillämpar. För att redogöra för detta gjordes en totalundersökning på samtliga 

revisorer registrerade hos Revisorsnämnden den 31 januari 2016. Totalt uppgick de 

responderande revisorerna till 296 stycken. Studiens resultat visade att revisorer i 

allmänhet rekommenderade att större onoterade bolag i Sverige bör tillämpa det svenska 

regelverket K3. Vidare fann studien att revisorers rekommendation av 

redovisningsprincip påverkades av ett flertal faktorer. I följande kapitel presenteras hur 

studiens problemformulering samt studiens syften är besvarade. Avslutningsvis framförs 

studiens teoretiska - och praktiska bidrag samt förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Rekommenderad redovisningsprincip 
Studiens huvudsyfte var: att undersöka vilken redovisningsprincip som revisorer 

rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige tillämpar och om rekommendationen 

skiljer sig åt beroende på eventuella skillnader hos revisorer. Detta undersöktes genom 

multipla regressionsanalyser. 

 

Studiens resultat visade att revisorer rekommenderade det svenska regelverket K3, 

framför den internationella redovisningsprincipen IFRS. Av de responderande 

revisorerna rekommenderade 95 procent att större onoterade bolag i Sverige bör tillämpa 

K3 medan 5 procent rekommenderade att större svenska bolag bör tillämpa IFRS.   

 

Vidare visade studiens resultat att revisorers rekommenderade redovisningsprincip 

skiljde sig åt beroende på ett flertal faktorer. Revisorers praktiska erfarenheter inom de 

två redovisningsprinciperna visade sig vara av signifikant betydelse för deras 

rekommendation av redovisningsprincip. Revisorer som hade högre praktiska 

erfarenheter inom K3 rekommenderade i större utsträckning K3 för större onoterade 

bolag medan revisorer som hade högre praktiska erfarenheter inom IFRS, 

rekommenderade IFRS för större onoterade bolag. Resultatet visade också att revisorer 

som i större utsträckning reviderade företag som frivilligt tillämpade IFRS också 

rekommenderade att större onoterade bolag tillämpade denna redovisningsprincip. 

Slutligen visade studieresultatet att revisorers uppfattningar av IFRS komplexitet hade 

signifikant betydelse i revisorers val av rekommenderad redovisningsprincip. Revisorer 

som ansåg att IFRS var komplex föredrog generellt K3 framför IFRS. 

 

Studiens huvudsyfte att undersöka vilken redovisningsprincip som revisorer 

rekommenderar att större onoterade bolag i Sverige tillämpar och om rekommendationen 

skiljer sig åt beroende på eventuella skillnader hos revisorer, har uppnåtts. 

 

Regressionsanalysernas resultat bekräftade inte tidigare gjorda studier av exempelvis Deo 

och Sundar (2015) och Niskanen et al. (2011). Studieresultaten bekräftade istället bland 

annat studie gjorda av forskarna Kishali et al. (2015), Carmona och Trombetta (2010), 

Smiths (1999) och teorin JDM. 



71 

 

7.1.1 Manligt och kvinnligt beteende 
Studiens första delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader på hur manliga 

och kvinnliga revisorer uppfattar IFRS? Studien fann inget entydigt svar. Resultatet 

visade inte att det fanns några signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga 

revisorer och deras rekommenderade redovisningsprincip för större onoterade bolag i 

Sverige. 

 

Resultatet visade dock att en signifikant skillnad mellan könen fanns i deras uppfattningar 

om antalet fel i de finansiella rapporterna för företag som tillämpade IFRS i förhållande 

till företag som tillämpade K3. Manliga revisorer ansåg i högre grad, än kvinnliga 

revisorer, att det förekom fler antal fel i finansiella rapporter för företag som tillämpade 

IFRS.  

 

Studiens första delsyfte att undersöka om det finns några skillnader på hur manliga och 

kvinnliga revisorer uppfattar IFRS, har uppnåtts.  

 

Tidigare studier av exempelvis Deo och Sundar (2015), Smith (1999) och Gold et al. 

(2009) bekräftas av vår studie. Studieresultatet visar dock att vissa skillnader mellan 

könen finns, vilket styrker exempelvis Philips (1999) studie.  

 

7.1.2 Revisorers kunskaper inom K3 
Studiens andra delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader mellan godkända 

och auktoriserade revisorers respektive kunskaper inom K3? Studien fann att det fanns 

signifikanta skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers kunskaper inom det 

svenska regelverket. Även om resultatet visade att båda grupperna ansåg att de hade höga 

teoretiska kunskaper inom K3, fann vi att auktoriserade revisorer ansåg sig besitta högre 

teoretiska kunskaper inom K3 än godkända revisorer. 

 

Studieresultatet fann signifikanta skillnader mellan de två gruppernas respektive 

praktiska erfarenheter inom K3. Auktoriserade revisorer ansåg sig ha höga praktiska 

erfarenheter inom K3 medan godkända revisorer ansåg sig ha låga praktiska erfarenheter 

inom K3. Resultatet visade också att auktoriserade revisorer i genomsnitt reviderade ett 

signifikant högre antal företag som tillämpade K3 i jämförelse med godkända revisorer.  

 

Studiens andra delsyfte att undersöka om det finns några skillnader mellan godkända och 

auktoriserade revisorers respektive kunskaper inom K3, har uppnåtts.  

 

Studieresultatet bekräftar den information som vi fann hos Revisorsnämnden (u.å.) och 

Allt om revision (u.å.). Även tidigare studier av Carmona och Trombetta (2008, 2010) 

och Chand et al. (2015) styrks av vårt studieresultat.   

 

7.1.3 Revisorers kunskaper inom IFRS 
Studiens tredje delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader mellan godkända 

och auktoriserade revisorers respektive kunskaper inom IFRS. Studien fann att det fanns 

signifikanta skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorers kunskaper inom den 

internationella redovisningsprincipen. Även om resultatet visade att båda grupperna 

ansåg att de hade låga teoretiska kunskaper inom IFRS, fann vi att auktoriserade revisorer 

ansåg sig besitta signifikant högre teoretiska kunskaper inom IFRS än godkända 

revisorer. 
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Studieresultatet fann signifikanta skillnader mellan de två gruppernas respektive 

praktiska erfarenheter inom IFRS. Båda grupperna ansåg dock att deras praktiska 

erfarenheter inom IFRS var låga, även om auktoriserade revisorer ansåg att deras 

praktiska erfarenheter inom IFRS var signifikant högre än för godkända revisorer. 

Resultatet visade också att auktoriserade revisorer i genomsnitt reviderade signifikant 

högre antal företag som tillämpade IFRS i jämförelse med godkända revisorer. Endast 

5,56 procent godkända revisorer reviderade företag som frivilligt tillämpade IFRS. Det 

motsvarande antalet för auktoriserade revisorer var 28,46 procent. Studiens resultat 

visade också att 47 procent av de responderande revisorerna arbetade i revisionsteam som 

reviderade företag som tillämpade IFRS och att 64 procent av revisorerna arbetade på 

revisionskontor som reviderade företag som tillämpade IFRS.  

 

Studiens tredje delsyfte att undersöka om det finns några skillnader mellan godkända och 

auktoriserade revisorers respektive kunskaper inom IFRS, har uppnåtts. 

 

Studieresultatet överensstämde med den information vi fann hos Revisorsnämnden (u.å.) 

och Allt om revision (u.å.). Vidare bekräftade studieresultatet tidigare gjorda studier av 

Carmona och Trombetta (2008, 2010). Studieresultatet visade även på liknande samband 

som Moroney och Carey (2011) och Ashton och Brown (1980). Vidare fann vi dock inget 

stöd för Libby och Lufts (1993) studie. 

 

7.1.4 Revisionsbyrå 
Studiens fjärde delsyfte var att undersöka om det finns skillnader mellan revisorer som 

arbetar på Big4 byråer i förhållande till revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras 

åsikter om IFRS? Studieresultatet visade att det fanns signifikanta skillnader på 

kontorsstorlek som revisorer arbetade på när en jämförelse gjordes mellan revisorer som 

arbetade på Big4 byråer och revisorer som inte arbetade på Big4 byråer. Resultatet visade 

att de revisorer som arbetade på Big4 byråer hade fler godkända och/eller auktoriserade 

anställda revisorer på revisionskontoren än de revisorer som inte arbetade på Big4 byråer. 

Vidare visade resultatet att det fanns signifikanta skillnader i praktiska erfarenheter inom 

IFRS mellan de revisorer som arbetade på Big4 byråer och de som inte arbetade på Big4 

byråer. Revisorer på Big4 byråer ansåg sig ha höga praktiska erfarenheter inom IFRS 

medan revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg sig ha låga praktiska erfarenheter 

inom IFRS. 

 

Resultatet visade att revisorer som arbetade på Big4 byråer ansåg att den största 

skillnaden mellan redovisningsprinciperna K3 och IFRS var “upplysningskraven på 

rapporterna”, medan revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg att både 

“upplysningskraven på rapporterna” och “värdering av immateriella tillgångar” var stora 

skillnader mellan redovisningsprinciperna. Båda grupperna ansåg att den största fördelen 

med frivilligt tillämpande av IFRS var att redovisningsprincipen gav en “ökad kvalité på 

de finansiella rapporterna” och att IFRS gav “ökad jämförbarhet”. Revisorer på Big4 

byråer ansåg att den största nackdelen med IFRS var att den var “tidskrävande” samt att 

den “kräver utbildning”. Revisorer som inte arbetade på Big4 byråer ansåg att den främsta 

nackdelen var att IFRS var “kostsamt” samt att den var “tidskrävande”. Resultatet visade 

inte att det fanns några signifikanta skillnader mellan revisorer i frågan om hur komplex 

de ansåg att IFRS var. Studien fann att båda grupperna ansåg att IFRS i hög grad var en 

komplex redovisningsprincip. 
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Studiens fjärde delsyfte att undersöka om det finns skillnader mellan revisorer som 

arbetar på Big4 byråer i förhållande till revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i deras 

åsikter om IFRS, har uppnåtts.  

 

Studieresultaten överensstämde med studieresultatet från tidigare gjorda studie av 

exempelvis Uyar och Güngörmüs (2012), Tyrrall et al. (2007) och Hoogendoorn (2006).  

 

7.1.5 Revisorers åsikter om IFRS som företagsberoende 
Studiens femte delsyfte var att undersöka om revisorer anser att valet av att tillämpa 

IFRS är företagsberoende? Studiens resultat visade att revisorer i hög grad ansåg att ett 

företags val att tillämpa IFRS var företagsberoende. 

 

Vidare visade resultatet att revisorer ansåg att de främsta anledningarna till varför företag 

frivilligt tillämpade den internationella redovisningsprincipen var på grund av: “planer på 

börsnotering”, “krav från intressenter”, “ägandestruktur” och “utländskt ägande”.  

 

Studiens femte delsyfte att undersöka om revisorer anser att valet av att tillämpa IFRS 

är företagsberoende, har uppnåtts. 

 

Studiens resultat styrker studier gjord av exempelvis DiMaggio och Powell (1983), Tarca 

(2004) och Tsamenyi et al. (2006). Vidare styrker studieresultatet även tidigare studier av 

Watts och Zimmerman (1990), Chen et al. (2010) och Broberg et al. (2010). 

 

Studiens problemformulering var: Vilken redovisningsprincip, K3 eller IFRS, 

rekommenderar revisorer att större onoterade bolag i Sverige tillämpar? Studiens 

resultat visade att revisorer rekommenderade att större onoterade bolag i Sverige 

tillämpar K3.  

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studiens resultat visade att revisorer rekommenderade att större onoterade bolag i Sverige 

tillämpar det svenska regelverket K3, framför den internationella redovisningsprincipen 

IFRS. Studiens genererade resultat bidrar därmed praktiskt till företag i Sverige. Det 

praktiska bidraget till svenska företag innebär att företag kan anpassa sina val av 

redovisningsprincip så att redovisningsprincipen överensstämmer med den 

redovisningsprincip som revisorer rekommenderade. Detta kan även komma att bidra till 

bättre samarbete mellan parterna. Vidare indikerade studiens resultat på IFRS 

svårighetsgrad och komplexitet. Studien kan därför också bidra till att ge företag en 

överblick över de två redovisningsprinciperna och därmed hjälpa företag att göra det 

lämpligaste valet utifrån företagens behov och förutsättningar.  

 

Studieresultatet har också bidragit till en ökad teoretisk kunskap inom ämnesområdet. 

Vårt empiriska material har bidragit med att utöka kunskapen inom området 

redovisningsprinciper för större onoterade bolag i Sverige. Mer specifikt, de två 

redovisningsprinciperna K3 och IFRS. Studiens resultat, bidrar till ytterligare teoretiskt 

bidrag då studien finner bevis för att revisorer rekommenderar att större onoterade bolag 

tillämpar det svenska regelverket K3, eftersom de bland annat anser att den internationella 

redovisningsprincipen är alltför komplex. 
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7.3 Framtida forskning 
Vi har i denna studie undersökt vilken redovisningsprincip som revisorer, registrerade 

hos Revisorsnämnden den 31 januari 2016, rekommenderade att större onoterade bolag i 

Sverige tillämpar. Vidare har vi studerat om revisorers rekommendationer skiljde sig åt 

beroende på skillnader bland revisorer. I studien gjordes antaganden om att IFRS gav en 

ökad kvalité på företags finansiella rapporter även om tidigare studier motsade varandra. 

Vi utgick också från att revisorer som arbetade på Big4 byråer och på större 

revisionskontor genomförde revisioner av högre kvalité i förhållande till övriga revisorer. 

De skulle då föredra IFRS som redovisningsprincip utifrån tidigare förklarade 

antaganden. Detta tillsammans med studiens resultat har resulterat i att vi för framtida 

forskning föreslår följande forskningsfrågor: 

 

Studera om IFRS ger en bättre kvalité på företags finansiella rapporter i jämförelse med 

K3. Undersök vidare om företags val av redovisningsprincip påverkar kvalitén på revision 

av företag. 

 

Vår undersökning utfördes 3 år efter att det svenska regelverket K3 trädde i kraft. Det 

vore därmed intressant att i framtiden undersöka om revisorers rekommenderade 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i Sverige förändras. 

 

Denna studie genomfördes genom en kvantitativ metod. Rekommendation för framtida 

forskning är att genomföra en liknande studie, med alternativt tillvägagångsätt. Vidare 

anser vi att det vore intressant att intervjua de revisorer som rekommenderar att större 

onoterade bolag i Sverige ska tillämpa IFRS och undersöka varför de anser att den 

internationella redovisningsprincipen är bäst lämpad. 
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8. Sanningskriterier 

 
I detta kapitel beskrivs de tre sanningskriterierna validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Dessa begrepp har använts under studiens gång och avser att ge 

läsaren en uppfattning om studiens pålitlighet, trovärdighet och tillämpning. 

Avslutningsvis kommer studiens samhälleliga och etiska aspekter beskrivas och 

diskuteras. 

 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 107) uppstår det alltid vid en enkätundersökning funderingar 

huruvida resultaten är trovärdiga och om respondenternas svar representerar verkligheten. 

De främsta sätten att studera säkerheten vid en enkätundersökning är genom validitet och 

reliabilitet. 

 

8.1 Validitet 
För att öka validiteten på studiens enkätfrågeställningar utfördes en pilotstudie. 

Pilotstudien gjordes på 4 individer varav de alla var kunniga inom ämnesområdet revision 

och redovisning. Vidare ledde pilotstudien till att vi formulerade om och tydliggjorde ett 

flertal frågeställningar i syfte att respondenterna skulle uppfatta dem korrekt.   

 

Begreppet validitet syftar till att undersöka om enkätfrågorna mäter det som forskaren 

avser att mäta. En fråga med låg validitet kan resultera i många systematiska fel medan 

en fråga med hög validitet sällan resulterar i systematiska fel (Ejlertsson, 2014, s. 107). 

För att öka sannolikheten för att enkätfrågorna ska ha hög validitet är det viktigt att 

forskaren ordentligt bearbetar och studerar frågorna. Författaren skriver också att 

validiteten inte är kopplad till en specifik fråga. Istället är det sambandet mellan fråga och 

vad forskaren vill mäta som tillsammans avgör huruvida frågan har hög eller låg validitet 

(Ejlertsson, 2014, s. 108-110). 

 

Enligt Bryman (2011, s. 50, s. 179) kan begreppet validitet delas upp i två huvudsakliga 

underkategorier: intern och extern validitet. Det är med hjälp av dessa kategorier som vi 

har valt att undersöka och bedöma resultatet ifrån vår studie och om studien har genererat 

en korrekt mätning. 

 

Intern validitet 

Syftet med den interna validiteten är om det som är avsett att mätas mäts på ett korrekt 

sätt. Intern validitet behandlar samband och verkan och om sambandet är realistiskt eller 

inte (Bryman, 2011, s. 55). Den interna validiteten fokuserar på enkätfrågornas 

formulering. I denna studie är enkätfrågorna av stor vikt eftersom de är dem som ligger 

till grund för resultatet liksom studiens slutsats. Vidare är det respondenternas svar på 

enkätundersökningen som gett oss materialet för att besvara vår problemformulering som 

studien utgår ifrån.   

  

Extern validitet 

Syftet med den externa validiteten är att studera om studiens resultat är möjligt att 

generalisera. Enligt Bryman (2011, s. 50, s. 179) finns det krav för att en generalisering 

av resultatet ska vara möjligt. Det främsta kravet är att forskarens gjorda urval är 
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representativt och att urvalet på ett korrekt sätt återspeglar målpopulationen. Bryman 

skriver också att ett sätt att uppnå hög extern validitet är genom att tillämpa lättbegripliga 

frågor i enkätundersökningen. I studien gjordes en totalundersökning varpå hela 

målpopulationen har undersökts. Studien har dock ett flertal bortfall som totalt uppgår till 

91,29 procent. Av den anledningen kan det diskuteras huruvida våra respondenter på ett 

godtyckligt och representativt sätt representerar målpopulationen.   

 

Vid utvärderingen av studiens sanningskriterier validitet anser vi att resultatet bör beaktas 

med försiktighet även om vi anser att validiteten på studien är relativt hög. Anledningen 

beror främst på det antal bortfall som studien har. Eftersom respondenternas svar är 

konfidentiella kan vi inte heller avgöra vilka enskilda individer som har valt att inte 

besvara webbenkäten. Inte heller kan det med största säkerhet säkerställas att 

enkätfrågorna på ett fullständigt sätt har lyckats mäta de begrepp som varit enkätfrågornas 

syfte och därmed inte varit av rätt karaktär. 

 

Det finns en risk att respondenterna, medvetet eller omedvetet, inte har besvarat 

enkätfrågorna sanningsenligt eller på ett felaktigt sätt. Den internetbaserade enkätens 

syfte är till viss del att mäta revisorers attityder och åsikter angående exempelvis deras 

uppfattade ansvarsnivåer på sina respektive arbetsplatser liksom deras uppfattade 

kunskaper och praktiska erfarenheter av K3 och IFRS. Vid besvarande av dessa och 

liknande frågor kan respondenterna under-/överskattat sina svar, något vi i denna studie 

inte är lämpade att avgöra. Enkätundersökningens frågor grundar sig på studiens 

referensram samt tidigare studier. Möjligen finns det teorier, referenser och tidigare 

studier som är bättre lämpade för att undersöka studiens definierade problemområde. Vi 

har dock inte funnit några tidigare studier som behandlar vilken redovisningsprincip som 

revisorer rekommenderar för större onoterade bolag i Sverige. Av den anledningen har vi 

valt att utgå ifrån studier av någorlunda liknande karaktär.              

 

8.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten har vi inte undersökt i den här studien. Att undersöka om vår studie har en 

hög- alternativ låg reliabilitet och därmed är stabil skulle innebära att vi upprepade vår 

undersökning och granskade huruvida resultatet av de båda undersökningarna blev 

densamma. I praktiken skulle det innebära att vi skickade ut totalt 3 397 stycken mejl till 

auktoriserade och godkända revisorer och be dem att återigen besvara enkäten. Vidare 

valde vi att göra en totalundersökning av alla godkända och auktoriserade revisorer i 

Sverige. Vid en eventuell återupprepning av studien skulle samma personer bli tillfrågade 

att besvara enkäten vilket möjligen skulle innebära att studien har en relativt hög 

reliabilitet. Det är dock viktigt att uppmärksamma att studiens resultat skulle kunna 

komma att skilja sig om vi återupprepade studien ett par månader framöver. Under 

perioden mars-april har många revisorer fullt upp med revidering av företag och 

sannolikheten att svarsfrekvensen skulle vara högre om vi gjorde studien närmare 

sommaren finns. Den förändrade svarsfrekvensen kan resultera i att resultatet skiljer sig 

från den ursprungliga undersökningen.   

 

Enligt Ejlertsson (2014, s. 107) syftar reliabiliteten till att mäta stabiliteten av 

mätinstrumentet. En studie av hög reliabilitet kännetecknas, enligt Ejlertsson, av att 

studiens resultat skulle vara detsamma om studien gjordes vid upprepade tillfällen. 

Resultatet av studien skulle inte heller påverkas av forskaren bakom studien. Bryman 

(2011, s. 161-162) skriver att reliabilitet kan mätas på två sätt. Det första sättet är genom 

att använda intern reliabilitet och det andra är genom interbedömarreliabilitet. Bryman 



77 

 

skriver vidare att dessa främst tillämpas i de studier som har samlat in data genom 

observationer eller då forskaren har använt sig av enkäter med multipla indikatorer. 

Eftersom vi inte har använt någon av tidigare nämnda datainsamlingsmetoder har vi valt 

att inte förklara dessa begrepp ytterligare. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 105) skriver att det i förväg kan vara svårt att veta om 

studiens enkätfrågor kommer att leda till att studiens resultat är tillförlitligt. Vidare 

skriver författarna att det är viktigt att studiens forskare är medveten om vikten av att 

formulera enkätfrågorna korrekt och tydligt. Utifall det inte görs är risken stor att 

respondenterna missuppfattar eller inkorrekt tolkar enkätens frågeställningar. 

 

Svarsfrekvensen på enkäten uppgick till totalt 8,71 procent. Av den totala 

svarsfrekvensen var 78,51 procent av enkäterna fullständigt besvarade och övriga 21,49 

procent var ofullständigt besvarade. Vi valde att utforma enkäten så att respondenterna 

blev tvungna att besvara varje fråga för att kunna gå vidare i enkäten. Svarade 

respondenten exempelvis inte på fråga 5 kunde respondenten inte välja att klicka “nästa” 

och gå vidare till fråga 6. Anledningen till att vi utformade enkäten på det sättet berodde 

på att vi ville minska antalet partiella bortfall. Vi är dock medvetna om att vi genom att 

ha utformat enkäten på det sättet kan påverkat respondenter att inte besvara enkäten. En 

anledning till det partiella bortfallet kan vara att respondenterna inte har förstått frågan 

eller att frågan har uppfattats vara personlig eller svår att besvara och att respondenterna 

därför har avstått. När vi skickade ut enkäten fick vi en del respons från revisorer som 

skrev att de hade påbörjat att besvara enkäten men sedan slutat eftersom de saknade 

praktisk erfarenhet av IFRS. Efter en analys av de ofullständiga enkäterna har vi även fått 

bekräftat att många respondenter valt att avstå från att vidare besvara enkäten när frågor 

behandlar revisorernas teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av IFRS. 

Anledningen kan bland annat bero på att många revisorer inte aktivt arbetar med den 

internationella redovisningsprincipen. Det är också någonting som vi har fått bekräftat av 

flertalet revisorer som har valt att respondera på enkäten via mejl. För att ytterligare 

minska risken för bortfall uppmanade vi respondenterna att kontakta oss i de fall de hade 

funderingar om studien i sin helhet alternativt enkätens frågeställningar. 

 

8.3 Generaliserbarhet 
Studiens målpopulation var godkända och auktoriserade revisorer i Sverige som fanns 

registrerade hos Revisorsnämnden den 31 januari 2016. Totalt uppgick vår målpopulation 

till 3 397 stycken revisorer. Vi valde tidigt att göra en totalundersökning av samtliga 

individer i vår målpopulation. Bryman (2011, s. 168) skriver att om en studies resultat 

kan appliceras på den totala målpopulationen anses studiens resultat vara generaliserbart. 

Utifrån de förutsättningar som vi hade under studiens gång, främst tiden under vilken 

studien skulle genomföras, anser vi att studien har fått en relativt hög svarsfrekvens. 

Eftersom vi inte kunde göra något lämpligare och mer rättvisande urval anser vi att 

studiens resultat går att generalisera på målpopulationen. Det är dock viktigt att betona 

att vi hade ett bortfall på över 90 procent. Bortfallet minskar sannolikheten att studiens 

resultat går att generalisera. Tabellerna 2, 3 och 4 i kapitel 5 visar den totala populationens 

respektive fördelning av kön, revisionstitel och revisionsbyrå. Vi är medvetna om att 

skillnader mellan respondenternas och målpopulationens fördelning inom de tre 

kategorierna finns men anser inte att de utgör några väsentliga skillnader. De 

responderande revisorerna kan därför anses vara representativa för målpopulationen. Av 

den anledningen finns det stöd för att anta att studiens resultat kan generaliseras på 
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målpopulationen. Dock uppmanar vi att skillnaderna bör tas i beaktande vid redogörelsen 

av studiens resultat. 

 

8.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
En enkätundersökning kan vara betydelsefull för samhället i den mån undersökningen 

bidrar till förbättringar. Dock är det viktigt att individerna som deltar i undersökningen 

inte skadas eller kränks och att forskaren månar om individsskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 18). Enligt Ejlertsson (2014, s. 30-31) bör forskaren också ta 

hänsyn till fyra olika aspekter innan dess att en enkätundersökning genomförs. De fyra 

forskningsetiska kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet syftar på att respondenterna har rätt att bli 

informerade om enkätundersökningen och studiens syfte. Samtyckeskravet syftar till att 

individerna själva väljer huruvida de vill vara med och delta i undersökningen eller inte. 

Det är viktigt att de som genomför undersökningen tydligt förmedlar detta till de som 

deltar. Konfidentialitetskravet ämnar till att respondenterna och deras respektive svar ska 

vara anonyma. En respondents enkätsvar ska inte gå att särskilja för utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att de svar som respondenterna ger endast får användas för 

studiens tidigare presenterade syfte och inte för något annat ändamål. 

 

Samtliga forskningsetiska krav anser vi att vi har tagit hänsyn till i studiens 

genomförande. De fyra forskningsetiska kraven har uppfyllts i introduktionsmejlet och 

påminnelsemejlet som vi skickade ut till samtliga revisorer i samband med distributionen 

av webbenkäten. I introduktionsmejlet samt påminnelsemejlet gav vi en kort presentation 

av oss själva, enkätundersökningen och om studiens syfte. Vi skrev att det var frivilligt 

att delta i enkätundersökningen samt att enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt. 

Avslutningsvis skrev vi att respondenternas svar endast skulle nyttjas i syfte att besvara 

studiens syfte och vid genomförandet av vårt examensarbete. 
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Appendix 1: Forskningsfrågornas kopplingar till studiens referensram 
och tidigare studier 

Forskningsfrågor Koppling till referensram och tidigare studier 

Finns det några skillnader på hur manliga och 

kvinnliga revisorer uppfattar IFRS? 

 

Redovisningsprinciper, JDM, manligt och 

kvinnligt beteende, faktorer som påverkar 

revisorns åsikt i val av redovisningsprincip 

Finns det några skillnader mellan godkända 

och auktoriserade revisorers respektive 

kunskaper inom K3? 
 

Revision, redovisningsprinciper, principbaserad 

redovisning, faktorer som påverkar revisorns åsikt 

i val av redovisningsprincip 

Finns det några skillnader mellan godkända 

och auktoriserade revisorers respektive 

kunskaper inom IFRS? 
 

Revision, redovisningsprinciper, principbaserad 

redovisning, faktorer som påverkar revisorns åsikt 

i val av redovisningsprincip 

Finns det skillnader mellan revisorer som 

arbetar på Big4 byråer i förhållande till 

revisorer som inte arbetar på Big4 byråer i 

deras åsikter om IFRS? 
 

Revision, redovisningsprinciper, principbaserad 

redovisning, skillnader mellan K3 och IFRS, För-

och nackdelar, kvalité, faktorer som påverkar 

revisorns åsikt i val av redovisningsprincip 

Anser revisorer att valet av att tillämpa IFRS 

är företagsberoende? 
 

Informationsasymmetri, redovisningsprinciper, 

varför onoterade bolag väljer att tillämpa IFRS, 

kvalité, faktorer som påverkar revisorns åsikt i val 

av redovisningsprincip 

Finns det något samband mellan kön, 

revisorstitel, arbetstitel, ansvarsnivå, 

revisionsbyrå, kontorsstorlek samt aktiva år inom 

revision och revisorernas rekommendationer av 

redovisningsprincip för större onoterade bolag i 

Sverige. 

Revision, redovisningsprinciper, JDM, manligt 

och kvinnligt beteende, kvalité, faktorer som 

påverkar revisorns åsikt i val av 

redovisningsprincip 

Finns det något samband mellan teoretiska 

kunskaper inom K3, praktiska erfarenheter inom 

K3, antal reviderade företag som tillämpar K3, 

teoretiska kunskaper inom IFRS, praktiska 

erfarenheter inom IFRS, antal reviderade företag 

som tillämpar IFRS, del av ett revisionsteam som 

reviderar IFRS, kontor som reviderar IFRS samt 

antal reviderade företag som frivilligt tillämpar 

IFRS och revisorernas rekommendationer av 

redovisningsprincip för onoterade bolag i 

Sverige. 

Revision, redovisningsprinciper, principbaserad 

redovisning, JDM, kvalité, faktorer som påverkar 

revisorns åsikt i val av redovisningsprincip 
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Appendix 2: Enkät 

1. Kön? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

2. Vilken revisorstitel har du? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Godkänd 

 Auktoriserad  

 

3. Vilken titel har du på din arbetsplats? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Partner 

 Inte partner 

 

4. Vilken ansvarsnivå anser du dig ha på din arbetsplats? 
 
(Ange endast ett svar) 

1 Låg 2 3 4 5 6 Hög 

     







    

 

5. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? 
 
(Ange endast ett svar) 

EY PwC Deloitte KPMG 
Grant 

Thornton 
BDO 

     

 
       Annat 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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6. Hur många godkända och/-eller auktoriserade revisorer arbetar på ditt kontor? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

7. Hur många år har du aktivt arbetat inom revision? (Inkludera tid som exempelvis 
assistent) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

8. Vilken teoretisk kunskap anser du att du har inom K3? 
 
(Ange endast ett svar) 

1 Låg 2 3 4 5 6 Hög 

     

 

9. Vilken praktisk erfarenhet anser du att du har inom K3? 
 
(Ange endast ett svar) 

1 Låg 2 3 4 5 6 Hög 

     

 

10. Hur många företag är du revisor för som tillämpar K3 i dagsläget?  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

11. Vilken teoretisk kunskap anser du att du har inom IFRS? 
 
(Ange endast ett svar) 

1 Låg 2 3 4 5 6 Hög 

     

 

12. Vilken praktisk erfarenhet anser du att du har inom IFRS? 
 
(Ange endast ett svar) 

1 Låg 2 3 4 5 6 Hög 
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13. Hur många företag är du revisor för som tillämpar IFRS i dagsläget? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

14. Är du en del av ett revisionsteam för ett/flera företag som tillämpar IFRS? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Ja 

 Nej 

 

15. Reviderar ditt kontor företag som tillämpar IFRS? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Ja 

 Nej 

 

16. Hur många företag reviderar du idag som frivilligt tillämpar IFRS? 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

17. Vilket/Vilka områden anser du är de som utgör störst problematik vid konvertering 
från K3 till IFRS? (Välj max 3 svarsalternativ) 
 
(Ange gärna flera svar) 
(Vänligen välj minst 1 och högst 3 svarsalternativ) 

 Värdering och definiering av immateriella tillgångar 

 Värdering av materiella tillgångar 

 Behandling av goodwill 

 Redovisning av ansvarsförbindelser 

 Värdering av skattefordran/skatteskuld 

 Förvärvsanalys och relaterade utgifter 

 Värdering av rörelseförvärv 

 Behandling av tilläggsköpeskilling 

 Upplysningskrav på de finansiella rapporterna 

 Ersättning till anställda 
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 Intäktsredovisning 

 Hantering av anläggningstillgångar 

 Redovisning av minoritetsintresse 

 
       Annat 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

18. Vilken anser du är den största fördelen för företag som frivilligt tillämpar IFRS? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Ökad jämförbarhet 

 Ökad trovärdighet 

 Ökad kvalité på de finansiella rapporterna 

 Ökad insyn i de finansiella rapporterna 

 
       Annat 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

19. Vilken anser du är den största nackdelen för företag som frivilligt tillämpar IFRS? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Tidskrävande 

 Kostsamt 

 Kräver utbildning/förkunskaper 

 Kräver ständig uppdatering angående standarderna 

 
       Annat 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

20. Hur komplex anser du att IFRS är? 
 
(Ange endast ett svar) 

1 Inte 
komplex 

2 3 4 5 6 Komplex 
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21. Är din generella bedömning att finansiella rapporter innehåller ett större antal fel när 
IFRS är den aktuella redovisningsprincipen i förhållande till då K3 är den aktuella 
redovisningsprincipen? 
 
(Ange endast ett svar) 

 Ja 

 Nej 

 

22. Vilken redovisningsprincip rekommenderar du att onoterade företag i Sverige 
tillämpar om du var tvungen att välja? 
 
(Ange endast ett svar) 

 K3 

 IFRS 

 

23. Till vilken grad anser du att valet av att använda IFRS som redovisningsprincip är 
företagsberoende?  
 
(Ange endast ett svar) 

1 Låg 2 3 4 5 6 Hög 

     

 

24. Vilken/Vilka faktorer anser du har störst inverkan på företags val av att frivilligt 
använda IFRS? (Välj max 3 svarsalternativ) 
 
(Ange gärna flera svar) 
(Vänligen välj minst 1 och högst 3 svarsalternativ) 

 Ägandestruktur 

 Utländskt ägande 

 Planer på börsnotering 

 Skuldsättningsgrad 

 Krav från intressenter 

 Krav från samhället 

 Normer 

 I syfte att följa branschen 

 Påverkan från revisionsbyrå 

 
       Annat 
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Appendix 3: Introduktionsmejl 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

universitet med inriktning mot revision och redovisning och skriver just nu på vårt 

examensarbete. Studien syftar till att undersöka vad revisorer tycker om onoterade bolags 

val mellan K3 och full IFRS. Även om du inte vanligtvis arbetar med IFRS uppskattar vi 

om du tog dig tid att besvara enkäten eftersom att studien syftar till att undersöka 

revisorers attityder gällande detta ämne. Vidare syftar studien till att undersöka om 

attitydskillnader finns mellan revisorer som aktivt jobbar med IFRS och de som inte gör 

det. IFRS är ett ständigt aktuellt ämne då vårt samhälle blir alltmer internationellt. De 

internationella redovisningsprinciperna anses av många vara ett bra verktyg för 

transparens av finansiella rapporter och det ökar möjligheten att jämföra företag med 

varandra. Andra säger att principerna är komplicerade och inte är anpassade för företag 

av mindre karaktär.  

 

Vi vore väldigt tacksamma om du kunde ta dig tid att besvara enkäten genom att klicka 

på bifogad länk. Enkäten består av 24 frågor, det är frivilligt att delta och enkäten kommer 

inte ta längre än 10 minuter att besvara. Var vänlig att bara kryssa för ett svarsalternativ 

där det är möjligt. Enkätsvaren kommer att vara konfidentiella, vi kommer dock att fråga 

er om kön, företagsnamn och storlek på ert kontor av anledning att vi vill undersöka om 

dessa faktorer påverkar revisorns åsikt. Enkätsvaren kommer endast att användas i den 

aktuella studien.  

 

Besvara enkäten senast 24/3- 2016. Har ni någon fråga angående enkäten går det jättebra 

att kontakta oss antingen via e-post eller telefon. 

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=c3k2p8ru 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Frida Lundgren    Hanna Olovsson 

frida.lundgreen@gmail.com   hanna.olovsson35@gmail.com 

070-612 97 25   073-827 88 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=c3k2p8ru
mailto:frida.lundgreen@gmail.com
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Appendix 4: Påminnelsemejl  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

universitet med inriktning mot revision och redovisning och skriver just nu på vårt 

examensarbete. Studien syftar till att undersöka vad revisorer tycker om onoterade bolags 

val mellan K3 och full IFRS.  För att vår studie ska ge ett rättvist resultat hoppas vi att du 

har tid och möjlighet till att besvara vår enkät. Vi är intresserade av ditt svar oavsett om 

du arbetar med IFRS eller ej eftersom vi har som syfte att undersöka revisorers attityder 

inom detta ämne.  

 

Enkäten består av 24 frågor, det är frivilligt att delta och det kommer inte ta längre än 10 

minuter att besvara enkäten. Var vänlig att bara kryssa för ett svarsalternativ där det är 

möjligt. Enkätsvaren kommer att vara konfidentiella, vi kommer dock att fråga er om kön, 

företagsnamn och storlek på ert kontor av anledning att vi vill undersöka om dessa 

faktorer påverkar revisorns åsikt. Enkätsvaren kommer endast användas i den aktuella 

studien.  

 

Om du redan har besvarat enkäten så kan du bortse från detta mejl! 

 

Du besvarar enkäten genom att klicka på nedanstående länk. 

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=c3k2p8ru 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Frida Lundgren    Hanna Olovsson 

frida.lundgreen@gmail.com   hanna.olovsson35@gmail.com 

070-612 97 25   073-827 88 74 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://survey.enalyzer.com/?pid=c3k2p8ru
mailto:frida.lundgreen@gmail.com
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Appendix 5: Korrelationstester 
 

Korrelationstest 1 

Fråga 8; Fråga 9; Fråga 10 

 
           Fråga 8   Fråga 9 

Fråga 9      0,804 

             0,000 

 

Fråga 10     0,347     0,392 

             0,000     0,000 

 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 

 

 

 

 

Korrelationstest 2 

Fråga 11; Fråga 12; Fråga 13; Fråga 14; Fråga 15; Fråga 16 

 
          Fråga 11  Fråga 12  Fråga 13  Fråga 14  Fråga 15 

Fråga 12     0,895 

             0,000 

 

Fråga 13     0,579     0,661 

             0,000     0,000 

 

Fråga 14    -0,586    -0,656    -0,546 

             0,000     0,000     0,000 

 

Fråga 15    -0,470    -0,531    -0,479     0,671 

             0,000     0,000     0,000     0,000 

 

Fråga 16     0,420     0,464     0,580    -0,461    -0,406 

             0,000     0,000     0,000     0,000     0,000 

 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 
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