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Problembakgrund: Redovisningens komplexitet har ökat i takt med att företag blivit mer 

internationella. Normgivande organ har haft en strävan mot att harmonisera redovisningen 

världen över för att kunna öka kriterierna jämförbarhet och tillförlitlighet, detta har resulterat i 

att det finns två sorters redovisningsstandarder som dominerar redovisningen, regelbaserade 

och principbaserade. I de regelbaserade standarderna finns det detaljerad vägledning för hur 

reglerna ska tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter. Medan principbaserade 

standarder består av begränsad vägledning och istället leder till mer bedömningar och 

tolkningar av hur redovisningsprinciperna ska tillämpas. Vid införandet av 

Bokföringsnämndens K-projekt som bland annat innehåller K2 och K3 vilka klassificeras som 

regel- respektive principbaserade regelverk nådde debatten om skillnaderna mellan 

redovisningsstandarderna påverkan på redovisningen även Sverige. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara om valet av redovisningsstandard 

påverkar revisionsprocessen och om revisorers bedömning av risk och väsentlighet skiljer sig 

åt vid regelbaserad respektive principbaserad redovisning. Vi vill även formulera en modell 

över regel- respektive principbaserade standarders möjliga påverkan på revisionsprocessen. 

 

Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie med abduktivt ansats. Vi har genomfört sex intervjuer 

med revisorer som arbetat på byråer av varierande storlek.   

 

Slutsats: Vi drar slutsatsen företags val att tillämpa det regelbaserade respektive det 

principbaserade regelverket till viss del i kombination med andra faktorer och omständigheter 

utgör en påverkan på revisionsprocessen.  
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Background: The report's complexity has increased as companies become more international. 

Normative agencies have had a desire to harmonize reporting around the world in order to 

increase the comparability and reliability criteria. This has resulted in two kinds of accounting 

standards, rules-based and principles-based. In rule-based standards there are detailed 

guidance on how the rules should be applied in preparing the financial statements. While 

principles-based standards consists of limited guidance and instead leads to more judgments 

and interpretations.  Due to the introduction of the Bokföringsnämndens “K-projektet” which 

includes K2 and K3 which are classified as regulatory and policy-based, the debate about the 

differences between accounting standards impact on the accounts have reached Sweden. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the audit process will be affected by 

rules based and principle based accounting standards. We will also examine how the 

assessment of risk and materiality will differ since the standards can be classified as rule 

based and principle based. 

 

Methodology: The study was conducted with a qualitative research design. The qualitative 

data was collected with six semi-structured interviews with auditors. We use an abductive 

approach. 

 

Conclusions: The thesis shows that the audit process in practice will be affected by the 

accounting standards.   
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att introducera uppsatsens ämne. Vi inleder med en 

problembakgrund som leder till vår problemdiskussion där vi resonerar oss fram till vår 

problemställning. Slutligen redogörs även uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Målet med dagens redovisning är att sammanställa och framföra tillförlitlig finansiell 

information, vilket är en utgångspunkt för intressenters beslutsfattande (Carrington, 2014). 

Företags tillväxt bidrar till ett ökande avstånd mellan ägarintressen och ledningen. Vilket har 

genererat ett behov för företaget att rapportera de ekonomiska resultaten från verksamheten 

till företagets ägare, leverantörer, banker och andra intressenter. Det är viktigt att 

redovisningen är tillförlitligt för att intressenterna inte ska fatta beslut på grund av felaktig 

information (Porter, Simon & Hatherly, 2014). De ekonomiska rapporterna utgör länken 

mellan parterna och intressenterna kan få en inblick av tidigare prestationer och även få en 

indikation om närmsta framtid (Artsberg, 2005; Westermark, 2005) vilket kan minska 

informationsasymmetrin mellan aktieägarna och företagsledningen (Artsberg, 2005). Därför 

är det viktigt att redovisningen är tillförlitlig och ger en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning, samt är upprättat efter de standarder som god redovisningsed och lagen 

kräver (Edenhammar, Norberg & Thorell, 2013). 

 

Redovisningens komplexitet har ökat i takt med att företag blivit mer internationella. 

Internationaliseringen har bidragit till att normgivande organ har en strävan mot att 

harmonisera redovisningen världen över för att kunna öka kriterierna jämförbarhet och 

tillförlitlighet (Nobes & Parker, 2012). Tidigare fanns det flera nationella regelverk vilket 

gjorde det svårt att få en jämförbarhet mellan företagen både internationellt och nationellt 

(Artsberg, 2005; Thorell & Whittington, 1994). Både för företagets intressenter men också för 

marknaden är jämförbarhet en viktig faktor (Lennartsson, 2012). De harmoniseringsarbeten 

som skett internationellt har resulterat i att det finns två redovisningsstandarder som 

dominerar redovisningen. Dessa två standarder är United States Generally Accepted 

Accounting Principles (US GAAP) och International Financial Reporting Standards (IFRS), 

det som skiljer de två åt är att den förstnämnda är regelbaserad och den sistnämnda är 

principbaserad (Nobes & Parker, 2012). 

 

De svenska redovisningsreglerna har förändrats till följd av det internationella 

harmoniseringsarbetet och bokföringsnämnden (BFN) har sedan 2004 utarbetat nya 

redovisningsregler, K-regelverken. Standarderna i K-regelverken är till stor del utformade 

utifrån standarderna i IFRS. Från räkenskapsåret 2014 blev det obligatoriskt för alla svenska 

större företag, aktiebolag samt ekonomiska föreningar att tillämpa de nya reglerna. K-

regelverken består av fyra kategorier av redovisningsstandarder, K1, K2, K3 och K4. 

Avsikten med K-regelverken är att göra redovisningen enklare för företag vid upprättandet av 

årsredovisningar, genom att reglerna är anpassade efter företagsform och storlek. Vilket leder 

till att företagen endast behöver använda sig av ett sammanhållande regelverk vilket man inte 
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gjort innan (BFN, 2016). Som följd av införandet av K-regelverket 2014, har debatten 

gällande princip- och regelbaserade redovisningsstandarder nått Sverige. 

 

Syftet med revision är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna (Carrington, 2014). 

Enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) (2002) är revisionen en förutsättning för att 

samhället och näringslivet ska fungera väl. Revisor är en yrkersroll som i hög grad är reglerat 

av regler, standarder och lagar, från år 2011 tillämpas den internationella revisionsstandarden 

International Standards on Auditing (ISA) som FAR översatt till svenska. 

 

En revisionsprocess består i huvudsak av fyra steg, accepterande av uppdrag, planering, 

granskning och rapportering (Carrington 2014). Planeringsprocessen är en avgörande del i 

arbetet eftersom det är under denna del som revisorn beslutar var fokus ska läggas. Under en 

revision granskar inte revisorn årsredovisningen i sin helhet, utan det är av stor vikt att 

revisorn arbetar fram en planering för revisionsarbetet och gör ett urval av poster och 

transaktioner som störst vikt ska läggas vid innan granskningsarbetet påbörjas (Carrington, 

2014; Moberg, 2006). Risk och väsentlighet är två begrepp som är väldigt centrala under en 

revisionsprocess (Carrington, 2014). Vid planeringen av vilka områden och poster som bör 

granskas hårdare använder revisorer sig av väsentlighetstal. Väsentlighetstalet är en grundsten 

vid genomförandet av revision och används för att bestämma omfattningen av revisionen men 

även för att bedöma väsentligheten i de felaktigheter som hittas (Mckee & Eilifsen, 2000). 

 

1.2 Problemdiskussion 

De flesta företagen i Sverige uppfyller både K2 och K3s kriterier, vilket ger företagen 

valmöjligheten att välja vilket utav regelverken de ska tillämpa (Lennartsson, 2012). Enligt 

FAR (2014) betraktas K2 vara ett regelverk innehållande regelbaserade standarder och K3 ett 

regelverk innehållande principbaserade standarder. För att kunna klassificera regelverk som 

regelbaserat och principbaserat måste mängden bedömningar beaktas (Wüstemann & 

Wüstemann, 2010). 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med regelbaserat respektive principbaserat regelverk. 

Enligt Collins, Pasewark och Riley (2012) består de regelbaserade standarder av stark 

vägledning och innehåller detaljerade regler vilket ger lite utrymme för egna tolkningar. En 

fördel med regelbaserade standarder är att alla intressenter och parter som är inblandade har 

vetskap om redovisningens upprättande, då den följt givna regler och standarder (Falkman, 

2000). Samtidigt menar Alexander och Jermakowicz (2006) att detaljerade regler inte behöver 

vara tillräckligt fullständiga för att ge redovisare tillfredsställande instruktioner.  Att finna 

felaktigheter i en regelbaserad redovisning underlättar då den upprättas efter tydliga regler 

(Nelson, 2003). Trots förståelsen kan arbetet bli låst då svängrummet för bedömningar är 

minimalt (Falkman, 2000).  Phillips, Drake och Luehlfing (2010) menar att regelbaserade 

standarder kan var opassande för en del företag då reglerna kan göra det svårt att på ett bra 

sätt visa företagets verkliga finansiella ställning. 
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De principbaserade standarderna består av begränsad vägledning (Carmona & Trombetta, 

2008; Nelson, 2003) vilket ger användarna större frihet till att göra egna bedömningar och 

tolkningar (Dickey & Scanon, 2006). Detta ställer dock högre krav på de som upprättar 

redovisningen eftersom de måste använda sitt professionella omdöme (Nelson, 2003; 

Wüstemann & Wüstemann 2010). Eftersom principbaserade standarder innehåller fler 

bedömningar och tolkningar krävs det en högre kunskapsnivå hos den inblandade revisorn 

och de som upprättar redovisningen (Alexander & Jermakowich, 2006). Att principbaserade 

standarder tillåter att egna bedömningar får göras leder till högre flexibilitet och troligtvis att 

redovisningen kommer ge en mer rättvisande bild (Carmona & Trombetta, 2008). Collins et 

al. (2012) och Agogloa et al. (2011) menar att kvalitén i redovisningen upprättad enligt 

principbaserade standarder sannolikt är högre än vid regelbaserad. Nackdelar med 

principbaserade regelverk är att det kommer leda till sämre jämförbarhet mellan företagen då 

det saknas tydliga regler och företagen kommer därför skapa olika redovisningar (Bentson, 

Bromwich & Wagenhofer, 2006). Detta förklarar Collins et al. (2012) och Wüstemann och 

Wüstemann (2011) med att bedömningarna kommer se olika ut från fall till fall och beroende 

på av vem som gjort de. Det finns även en risk att bedömningarna blir allt för många och att 

företagens resultat fastställs med andra anledningar än att ge en rättvisande bild (Agoglia, 

Doupnik & Tsakumis, 2011). 

 

Den svenska redovisningen har nyligen genomgått en förändringsfas då det år 2014 blev 

obligatoriskt för svenska företag att tillämpa K-regelverken, vilken innehåller kategorier som 

kan klassificeras som regelbaserad respektive principbaserade standarder. Av ovanstående 

diskussion blir det tydligt att företag som använder sig av regelbaserade respektive 

principbaserade standarder kommer ha olika krav på sig och det kommer indirekt även ställa 

olika krav på revisorer beroende på vilket regelverk företaget valt (Falkman, 2000). Det går 

att konstatera att företags val av regelverk kommer ha en inverkan på upprättandet och 

utformningen av de finansiella rapporterna och då revisorns uppgift är att granska den 

finansiella informationen finns det en risk att även revisionsprocessen kommer att påverkas. 

Vi anser att det är intressant att undersöka hur företags val att tillämpa regelbaserade 

respektive principbaserade regelverk påverkar revisionsprocessen. I revisionsprocessen är en 

korrekt bedömning av väsentlighet och risk av yttersta vikt då bedömningen avgör 

omfattningen av revisionsuppdraget, även för att upptäcka väsentliga felaktigheter i de 

finansiella rapporterna. Därför tycker vi att det även hade varit intressant att undersöka om 

bedömningen av väsentlighet och risk skiljer sig åt vid regelbaserad respektive principbaserad 

redovisning. 

 

Tidigare studier som handlat om regelbaserad och principbaserad redovisning är genomförda 

på en global nivå. Det finns därmed en kunskapslucka gällande regelbaserad och 

principbaserad redovisningsforskning i Sverige. Med anledning av införandet av K-

regelverket 2014 anser vi att det är ett relevant forskningsområde som vi önskar bidra med 

mer kunskap inom. 
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1.3 Problemformulering 

 Hur påverkas revisionsprocessen av företags val att redovisa enligt regelbaserade 

respektive principbaserade standarder? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förklara om valet av redovisningsstandard påverkar 

revisionsprocessen och om revisorers bedömning av risk och väsentlighet skiljer sig åt vid 

regelbaserad respektive principbaserad redovisning. Vi vill även formulera en modell över 

regel- respektive principbaserade standarders möjliga påverkan på revisionsprocessen. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för vår empiriska 

studie. Den teoretiska referensramen inleds med regel- och principbaserad redovisning, 

därefter presenteras bland annat revisorns roll och revisionsprocessen. Slutligen presenteras 

en sammanställd figur över teorin. 

2.1 Redovisning 

Redovisning handlar enligt Artsberg (2005) om att ge intressenter information. Företag 

upprättar redovisning för att kunna kommunicera historisk ekonomisk information och 

företagets nutida ekonomiska ställning till beslutsfattare inom men även utanför företaget 

(Westermark, 2005). I många företag där ägarna har begränsat ansvar ställs specifika krav på 

hur företagets resultat och ekonomiska ställning redovisas utåt. Redovisningen riktar sig i 

första hand till företagets ägare men kan även vara viktig för andra intressenter, exempelvis 

framtida investerare, långivare, anställda, fackföreningar, leverantörer, chefer och 

skattemyndigheter (Carrington, 2014; Evans, Gebhart, Hoogendoorn, Marton, Pietra, 

Thinggård, Vehemanen & Wagenhofer, 2005). Intressenterna måste kunna lita på att 

informationen som företaget sänder ut om sin ekonomiska situation och förvaltning stämmer. 

 

Redovisningens utformning beror på företagets val av redovisningsstandard. Idag finns det två 

globala redovisningsstandarder som dominerar redovisningen, dessa är regelbaserade US 

GAAP och principbaserade IFRS (Nobes & Parker, 2012). Bennett, Bradbury och Prangnell 

(2006) och Wüstemann och Wüstemann (2010) menar att klassificeringen utav regelverk 

utgår ifrån antal bedömningar som krävs. Klassificeringen utav ett regelbaserat regelverk 

utgick ifrån antalet bedömningar som behövdes (Bennett, Bradbury & Prangnell, 2006). 

Bennett et al. (2006) konstaterade att ett regelbaserat regelverk kräver ett mindre antal 

professionella bedömningar. Det finns ingen definition, på de olika redovisningsprinciperna, 

som är allmänt accepterad och därför har uppdelningen inte någon betydelse än i relativa 

termer (ibid.). Figur 1 nedan förtydligar sambandet mellan redovisningsregelverken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Sambandet mellan regelverken. 

 

Redovisning 

Regelbaserad Principbaserad 

US GAAP K2 IFRS K3 
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2.1.1 Regelbaserad redovisning 

FAR (2014) klassificerar K2 som ett regelbaserat regelverk medan studier på en global nivå 

ofta presenterar US GAAP som exempel på regelbaserat regelverk (Nobes & Parker, 2012). 

Ett regelbaserat regelverk består av tydliga riktlinjer, kriterier, detaljerad vägledning, 

tröskelvärden, klara detaljregler, begränsningar och undantag (Nelson, 2003; Agoglia et al., 

2011). Eftersom regelbaserade standarder innehåller omfattande regler, lämnas lite utrymme 

för de företag som valt att tillämpa dessa standarder vid upprättande av sina räkenskaper, att 

göra egna professionella tolkningar och bedömningar (Collins et al, 2012). Medan Bradbury 

och Schröder (2012) menar att regelbaserade standarder kännetecknas av att det är komplexa, 

detaljerade och innefattar undantag. Både Tweedie (2007) och Walker (2007) anser att 

regelbaserade regelverk berättar för användarna vad och hur de ska göra i olika sammanhang.  

 

Collins et al. (2012) menar att syftet med regelbaserade regelverk är att minska skillnaderna i 

redovisningen som kan uppstå tillföljd av att företag inte redovisar enligt samma standarder. 

Vidare menar Collins et al. (2012) att regelbaserade standarder ökar jämförbarheten mellan 

företags redovisningar. En fördel är att många regler och tydliga och exakta tröskelvärden i ett 

redovisningsregelverk bidrar till högre jämförbarhet (Nelson, 2003). Fördelen med 

regelbaserade redovisningsstandarder är att de innehåller många regler och tydliga riktlinjer 

som hjälper användarna genom att ge vägledning över hur regelverket ska användas 

(Alexander & Jermakowich, 2006). En annan fördel med den regelbaserade redovisningen är 

att alla företag kommer upprätta sin redovisning enligt samma regler och inget företag tillåts 

göra egna bedömningar och tolkningar, detta leder till större jämförbarhet bland företagen 

(Wüstemann & Wüstemann 2010). En nackdel med regelbaserade standarder kan vara att de 

är opassande för en del företag då reglerna kan göra det svårt att på ett bra sätt visa företagets 

verkliga finansiella ställning (Phillips et al., 2010). Trots enkelheten i regelbaserade 

standarder kan arbetet bli låst då svängrummet för bedömningar är minimalt (Falkman, 

2000).   

2.1.2  Principbaserad redovisning 

FAR (2014) klassificerar K3 som ett principbaserat regelverk medan studier på en global nivå 

ofta presenterar IFRS som exempel på principbaserat regelverk (Nobes & Parker, 2012). Ett 

principbaserat regelverk består tillskillnad mot regelbaserade regelverk av begränsad 

vägledning (Nelson, 2003). Dickey och Scanlon (2006) menar att principbaserade standarder 

är mer generalla av sin natur än de regelbaserade standarderna. Nelson (2003) samt Alexander 

och Jermakowicz (2006) menar att standarderna ska fungera som en instruktion i de beslut 

som ska tas, men inte förklara hur redovisningen bör göras. 

 

En fördel för företagen som väljer att använda de principbaserade regelverken är att de ger 

användarna möjlighet att välja en metod som passar företaget bäst (Wüstemann & 

Wüstemann, 2010). Enligt Dickey och Scanlon (2006) tillåter de principbaserade standarderna 

företag att göra olika bedömningar av redovisningen eftersom principerna i dessa regelverk är 

breda. På grund av att det finns en avsaknad av tydliga regler och vägledning ställs mer krav 
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på de som upprättar räkenskaperna att använda professionella bedömningar och tolkningar 

(Nelson, 2003; Wüstemann & Wüstemann 2010). Bland annat leder detta till att kraven på 

kunskapsnivån för de involverade revisorerna och bolagsledningen höjs (Alexander & 

Jermakowich, 2006). Forskning har visat sig att principbaserade standarder sannolikt leder till 

bättre kvalitet på redovisningen och medför en högre transparens (Collins et al, 2012; Agoglia 

et al., 2011). Samtidigt menar Collins et al. (2012) att ett principbaserat regelverk som saknar 

tydliga gränser kommer leda till sämre jämförbarhet mellan företagen, vilket därmed leder till 

större behov av professionella bedömningar (Wüstemann & Wüstemann 2010). 

 

Fördelen med ett principbaserat regelverk är att det ger användarna större frihet genom att 

egna bedömningar och tolkningar i arbetet med redovisningen tillåts. Denna ökade frihet 

bidrar till högre flexibilitet i rapporteringen av finansiella aktiviteter och transaktioner 

(Phillips et al., 2010). De innebär också en större sannolikhet att redovisningen speglar en 

rättvisande bild av den finansiella informationen och företaget (Carmona & Trombetta, 2008). 

Även Agoglia et al. (2011) menar att det är positivt att egna bedömningar och tolkningar är 

tillåtet då detta bör leda till högre kvalitet på redovisningen och även på revisionen. I företag 

som tillämpat principbaserade redovisningsstandarder ges revisorer även dem större 

flexibilitet och får därmed också i större utsträckning använda sitt egna professionella 

omdöme (Carmona & Trombetta, 2008). Wüstemann och Wüstemann (2011) framför att 

anledningen till att många tycker de principbaserade regelverken ger mer relevant information 

än de regelbaserade regelverken, är för att det inte är normgivarna utan snarare 

företagsledningen som besitter bäst kunskap gällande hur den ekonomiska verkligheten ser ut 

och bör redovisas. 

 

Trots att de principbaserade regelverken medför flera fördelar och styrkor, som ökad 

flexibilitet, möjlighet till bedömningar och mer rättvisande bild (Carmona & Trombetta, 2008; 

Phillips et al., 2010 ), går det även att se en del nackdelar och svagheter. Bland annat ställer 

användandet av de principbaserade regelverken större krav på användarnas professionalism 

(Alexander & Jermakowich, 2006). Det finns även en risk att företagen kommer fastställa 

resultatet på andra grunder än att de vill ge en rättvisande bild. Ytterligare en risk med det 

principbaserade regelverken är att bedömningarna kan komma att bli allt för många (Agoglia 

et al., 2011). I och med att det saknas tydliga och omfattande regler kommer företagen kunna 

tolka och göra olika bedömningar vilket leder till minskad jämförbarhet (Bentson, Bromwich 

& Wagenhofer, 2006). Wüstemann och Wüstemann (2011) lyfter även de fram problematiken 

med detta, nämligen när företag tillämpar principbaserade standarder kommer bedömningarna 

från fall till fall kunna skilja sig åt beroende på i vilka sammanhang bedömningarna görs och 

även av vilka personer. 

 

I figur 2 nedan presenteras en enklare sammanställning av de olika regelverkens för- och 

nackdelar. Detta för att framföra en överskådlig bild av de regelbaserade och principbaserade 

standarderna. 
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Nackdelar Regelbaserad redovisning 

-Begränsningar i bedömningar 

-Kan vara för detaljerat 

-Stelbent rapportering 

 

Fördelar Regelbaserad redovisning 

-Kräver ett mindre antal bedömningar 

-Detaljerat och tydliga riktlinjer 

-Ger en hög gran av jämförbarhet mellan företag 

 

Nackdelar Principbaserad redovisning 

-Saknar riktlinjer, otillräcklig vägledning 

-Bunden till professionella bedömningar 

-Låg jämförbarhet mellan företag 

-Kan leda till högre kostnader 

Fördelar Principbaserad redovisning 

-Möjlighet till professionella bedömningar 

-Flexibel rapportering 

-Kan ge högre kvalitet 

 

 

Figur 2 Fördelar och nackdelar med regelverken 

 

2.2 Revision 

Revisorn är en förbindelse mellan företaget och dess intressenter (FAR, 2016a) och syftet 

med revision att öka förtroendet för de finansiella rapporterna (Carrington, 2014). För 

intressenterna kan revisionen ge ökad trovärdighet åt den finansiella informationen. Enligt 

FAR (2002) är revision en förutsättning för att samhället och näringslivet ska fungera väl. 

De flesta revisionsbyråer i Sverige klassificeras som mindre byråer och har ofta ett 

fåtal  auktoriserade revisorer på byrån. I huvudsak är det mindre och medelstor a företag som 

revisorerna reviderar, vilket reflekterar konstruktionen av det svenska näringslivet. De fyra 

största revisionsbyråerna som dominerar revisionen utav större företag och börsbolag kallas 

för “the Big Four”. PwC, EY, KPMG och Deloitte är det fyra stora revisionsbyråerna som 

inräknar i “the Big Four” (Carrington, 2014). 

2.2.1 Revisorns roll och uppgift 

Revisorn utses av ägarna på bolagsstämman och ska fungera som en oberoende tredje part 

(Svanström, 2008). Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt hur styrelsen förvaltar den organisation de företräder (9 

kap. 3 § Aktiebolagslagen). En allmän missuppfattning förklarar Carrington (2014) är att 

revisor är samma sak som redovisare och att revision är samma sak som redovisning. Denna 

missuppfattning är ohållbar då den som upprättar redovisningen för ett företag inte får utföra 

revisionen för samma företag. Isberg och Mattson (2014) förklarar även att en revisors uppgift 

inte är att se till att ett företags redovisning är tillförlitlig utan snarare att granska hur 

tillförlitlig den är. Granskningen av den finansiella informationen innefattar bland annat en 

kontroll av årsredovisningen, då denna ska upprättats i enlighet med god redovisningssed (2 

kap. 2§ Årsredovisningslagen). Den finansiella informationen ska även ge en rättvisande bild 

av företagets ställning och resultat (2 kap. 3§ Årsredovisningslagen). Efter granskningen ska 

revisorn lämna ett uttalande om de finansiella rapporterna (Collins, 2010). Detta uttalande 
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sker i form av en revisionsberättelse som rent konkret är målet för en revision (FAR, 2002). I 

revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig med hög men inte absolut säkerhet. 

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med tillämplig lag, om den ger en rättvisande bild av bolagets ställning samt om 

förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar (9 kap 31§ 

Aktiebolagslagen). En revisionsberättelse kan antingen vara ren eller oren. En ren 

revisionsberättelse betyder att revisorns inte har några tillägg, detta kan tolkas av 

intressenterna som att företagets ekonomiska redovisning ger en rättvisande bild av företagets 

ekonomi. En oren revisionsberättelse innebär däremot att revisorn funnit avvikelser som 

överstiger väsentlighetsnivån. Revisorn ska verka för att klienten rättar de fel som är 

anledningen till avvikelserna, om det inte sker ska revisorn överväga att lämna en oren 

revisionsberättelse (Carrington, 2014). Indirekt kan målet med revision sägas vara att revisorn 

ska säkerställa tilltron till hur VDn och styrelsen sköter sina uppgifter och även att den 

finansiella informationen är tillförlitlig för intressenterna (FAR, 2002). 

2.2.2 God revisionssed 

God revisionssed är ett begrepp som alla revisorer i Sverige ska förhålla sig till när de 

genomför en revision. Begreppet är lagstadgat och det går i aktiebolagslagens 9 kapitel 3 § att 

läsa: 

 

“Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningen 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver.” 

 

Lagstiftaren har överlåtit till revisorsorganisationer att formulera innebörden av god 

revisionssed. En revision bygger i grunden på förtroende. För att omvärlden ska ha förtroende 

för revisorn krävs oberoende, kompetens och tystnadsplikt. FAR är den organisation som 

sedan länge givit ut rekommendationer för god revisionssed i Sverige. De uttrycker god 

revisionssed som, 

 

”God revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och 

professionellt omdöme.” 

 

Rekommendationerna utgår ifrån revisionsstandarden ISA (International Standards of 

Auditing). Enkelt förklarat är god revisionssed därmed ett begrepp som revisorer ska agerar 

efter och som beskriver hur revision ska bedrivas praktiskt och etiskt (FAR, 2016). 

2.3 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen är nödvändig för flera skäl, det främsta skälet är att uppnå effektivitet och 

ändamålsenlighet i revisionen (ISA 300). En revisionsprocess kan se olika ut på olika 

revisionsbyråer. Revisionsprocessen varierar även beroende på kunden och vilka specifika 

risker som finns för den specifika kunden. Revisorn bör även skaffa sig god förståelse för 
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kundens verksamhet för att kunna göra en noggrann och effektiv revision (Carrington, 2014). 

Revisionsprocessen innebär att revisorn först upprättar en revisionsstrategi och sedan 

utformar en plan utefter strategin. Under revisionsprocessens gång kan revisorn känna behov 

utav att uppdatera, utöka eller ändra revisionsstrategi (ISA 300). Revisionsprocessen är en 

hjälp för revisorn att samla in nog med information för att sedan kunna göra ett kvalificerat 

utlåtande i revisionsberättelsen (Porter, Simon & Hatherly, 2014). Revisionsprocessen inleds 

med att en kund vill ha revision utav de finansiella rapporterna, vilket Carrington (2014) 

förklarar är accepterande av uppdrag och inleder en revisionsprocess. Revisionsprocessen 

består i huvudsak utav tre steg, planering, granskning och rapportering (Porter, Simon & 

Hatherly, 2014).  

2.3.1 Planering 

Planering är det första steget i revisionsprocessen och ska enligt god revisionssed innehålla 

en revisionsstrategi och en granskningsplan (ISA 300). För att ett uppdrag ska genomföras 

effektivt och ändamålsenligt måste det planeras noggrant (Porter et al., 2014). Planeringen 

hjälper revisorn att ge lämplig uppmärksamhet till viktiga områden av revisionen (ISA 300: 

Carrington, 2014). Under planeringsprocessen görs bedömningar om vad som ska granskas 

exempelvis vilka poster i årsredovisningen, hur granskningen ska ske, när granskningen ska 

genomföras och vem som ska utföra granskningen (Carrington,2014; Porter et al., 2014). För 

att revisorn ska kunna uttala sig hurvida företagets redovisning ger en rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning och resultat, måste revisorn även planera vilka bevis som ska 

samlas in (Porter et al., 2014). Planeringen underlättar och effektiviserar revisionen om 

revisorn innan granskningen kan identifiera arbetsmoment och allokera resurserna till viktiga 

områden (Carrington, 2014) och i tid kunna identifiera och lösa problem (ISA 300). På grund 

av att en revision är ett tidsbegränsat uppdrag och av kostnadsskäl är det orimligt för en 

revisor att granska samtliga konton och enskilda transaktioner. Detta innebär att revisorer blir 

tvungna att göra ett urval av ett antal poster i årsredovisningen där det är mest sannolikt att 

väsentliga fel återfinns (Moberg, 2006; Porter et al., 2014). Under planeringen väljer revisorn 

den revisionsrisk som hen är bekväm att arbeta med och därefter planerar 

bestyrkandeåtgärder. Bestyrkanseåtgärderna handlar om revisorns granskning och vad denne 

gör för att bestyrka det aktuella påståendet och känna sig bekväm (Carrington, 2014). 

 

Väsentlighet 

För varje enskild revision måste revisorn göra en bedömning av vad som är väsentligt. Även 

om det ibland är svårt att göra denna bedömning är det avgörande för en lyckad revision 

eftersom väsentlighetsbedömningen är det som styr hela revisionsprocessen (Mckee & 

Eilifsen, 2000). Hur informationen kan påverka användarna är det som styr vad som är 

väsentligt. I planeringsfasen måste revisorn göra ett urval av vilka transaktioner och kostnader 

som ska granskas och var fokus ska läggas. Enligt Moberg (2006) måste detta urval göras 

annars hade revisionen blivit väldigt kostsam och tidskrävande. När revisorer planerar vilka 

områden och poster som bör granskas hårdare använder de sig av väsentlighetstal och 

minimibelopp. Väsentlighetstalet är en grundsten vid genomförandet av revision och används 

för att bestämma omfattningen av revisionen men även för att bedöma väsentligheten i de 
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felaktigheter som hittas. Det är upp till revisorn att välja en acceptabel väsentlighetsnivå för 

att inte missa större felaktigheter. Bedömningen av väsentlighet är därför viktig för att 

revisorn inte ska fokusera på fel områden under granskningen (Mckee & Eilifsen, 2000). 

 

När revisorn ska fastställa väsentlighetstalet är det vanligt att utgå från en procentsats av en 

kvantitativ faktor, denna faktor kallas bas. Det finns olika baser och vilken som används beror 

på vad det är för klient som ska revideras. Vanliga baser som revisorer använder sig av är 

omsättning, eget kapital och resultat före skatt (Carrington, 2014). Enligt Messier et al. (2005) 

är det ofta resultat före skatt som används som bas. Liknande riktlinjer återfinns även i ISA 

320 punkt A3, där det står att revisorn ska välja ett procenttal och multiplicera det med en bas 

som revisorn anser är passade. Exempel på baser är enligt ISA 320 punkt A3 och A4 vinst 

efter skatt, omsättning eller justerat eget kapital. Det är dock upp till revisorn att med hjälp av 

sin professionalism välja vilket procenttal som ska användas, enligt ISA 320 punkt A7 är detta 

tal olika beroende på hur stor risk revisorn anser att det finns i det granskade företaget. 

 

Efter att ett antal skandaler har skett har specialister inom området försökt att beskriva de 

kvalitativa och kvantitativa faktorer som påverkar väsentlighetsnivån för revisorn i sitt 

uppdrag (Emil, Ancuta & Timea, 2010). Före 1970-talet har studier fokuserat på att identifiera 

faktorer som påverkar fastställandet av väsentlighet. Faktorer var då i allmänhet finansiella 

(kvantitativa). De icke-finansiella (kvalitativa) faktorer föreslogs i vissa undersökningar under 

70-talet men undersökningar som utforskade dessa aspekter startade senare under 80-talet. 

Företags- och branschkaraktär, organisatoriska- och driftegenskaper och förvaltnings praxis är 

några exempel på icke-finansiella faktorer. Studier under 2000-talet tenderar att fokusera mer 

på båda faktorer och resultaten visar att båda typerna av variabler är viktiga för att bestämma 

väsentlighet (Emil, Ancuta & Timea, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Illustration av väsentlighetsnivå 

 

Det problematiska med väsentlighetsbedömning är att det saknas tydlig reglering och i 

slutändan avgörs det av revisorers professionella bedömning. När en låg väsentlighetsnivån 
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fastställs leder det till att mer behöver granskas eftersom flera mindre fel kommer upptäckas, 

och därmed blir revisionen mer kostsam och tidskrävande än ifall väsentlighetsnivån hade 

fastställts till ett högre belopp (Moberg, 2006). Ovanstående figur 3 visar väsentlighetsnivåns 

påverkan. Väsentlighetsnivån kan illustreras som storleken på maskorna i fisknätet. Om 

maskorna är allt för stora riskerar de större fiskarna, med andra ord väsentliga fel, att simma 

igenom och därmed finns risk att revisorerna missar väsentliga felaktigheter. Är däremot 

maskorna för små riskerar även mindre fiskar, ej väsentliga felaktigheter, att fastna i nätet och 

det resulterar i att revisionen blir ineffektiv. 

 

Risk 

Enligt ISA 200 definieras revisionsrisk som risken att revisorn gör ett felaktigt utlåtande i 

revisionsberättelsen trots att det förekommer väsentliga felaktigheter i de finansiella 

rapporterna. Porter et al. (2014) delar upp revisionsrisken i två huvudkomponenter, risken att 

det finansiella underlaget är missvisande och är felaktigt framställd och risken för att revisorn 

misslyckas med att upptäcka dessa felaktigheter. Risker vid en revision delas in i inneboende 

risk, kontroll risk och upptäcktsrisk. (Carrington, 2014; Porter et al., 2014). 

 

Inneboende risk innebär risken för att väsentliga felaktigheter kan uppstå i redovisningen som 

beror på avsaknad av interna kontroller och påverkan från förvaltningens integritet. Den 

inneboende risken är en övergripande risk som påverkas utav företagets komplexitet beroende 

på verksamhet och bransch (Porter et al., 2014). Väsentliga felaktigheter kan också 

förekomma i de finansiella rapporterna som ett resultat av att saldon är känsliga för 

felaktigheter (ISA 200; Porter et al., 2014). ISA 200 beskriver kontrollrisk som risken för att 

ett väsentligt fel inte förhindras eller upptäcks utav företagets intern kontroll och korrigeras i 

tid. Viss kontrollrisk kommer alltid att vara närvarande, eftersom varje intern kontroll har 

inneboende begränsningar. Men desto effektivare ett företags interna kontroller är, desto 

mindre sannolikhet för att väsentliga felaktigheter förekommer i de finansiella rapporterna 

(Porter et al., 2014). Upptäcktsrisk är risken att revisorn inte upptäcker de väsentliga 

felaktigheter under sina förfaranden (ISA 200; Porter et al., 2014), som inte upptäckts utav 

företagets interna kontroller (Carrington, 2014). Upptäcktsrisken är den enda risken som 

revisorn direkt kan påverka och det är därför angeläget att planera åtgärder (Carrington, 

2014). Revisionsrisken är en risk att revisorn lämnar ett felaktigt utlåtande och är en funktion 

av den inneboende risken, kontrollrisken och upptäcktsrisken (ISA 200). Formeln för 

revisionsrisk beskrivs enligt följande, se figur 4 nedan. 

 

 

 

 

Figur 4 Revisionsriskmodellen 

Revisionsriskmodellen tydliggör sambanden mellan revisionsriskens olika komponenter och 

hur de kan utnyttjas i revisorns planering. De två första faktorerna, inneboende risk och 

kontrollrisk, är de risker för väsentliga felaktigheter som finns oberoende om en revision 

uträttas eller ej. De ovannämnda riskerna kan revisorn därför alltså inte påverka mycket, utan 

Inneboende 

risk 

Kontrollrisk Upptäcktsrisk 

 

Revisionsrisk 



13 
 

för att hålla revisionsrisken på en önskad nivå gäller det för revisorn att finna en nivå på 

upptäcktsrisken som är överensstämmande. Vid en lägre klientrisk, som innefattar inneboende 

risk och kontrollrisk, desto högre upptäcktsrisk kan revisorn tillåta (Carrington, 2014). 

 

Revisisonsriskformeln är ett planeringsverktyg och enligt revisionsstandarder ska alla 

revisorer skapa en uppfattning om revisionsrisken och dess komponenter. Omfattningen utav 

granskningen i en revision utgår ifrån revisorns bedömning utav företagets inneboende risk 

och kontrollrisk. Revisionsbyråer som använder sig utav utvecklade datorbaserade verktyg för 

att dokumentera bedömningar och tillämpa algoritmer för att bestämma acceptabel risknivå 

och väsentlighetsnivå, uttrycker nivåerna i siffror. Dock är det av yttersta vikt att framhäva 

revisorns professionella bedömningar vid risk- och väsentlighetsnivån och se programvaran 

som ett utmärkt stöd och komplement (Carrington, 2014). 

Relationen mellan väsentlighet, risk och planering 

Utifrån ovanstående presentation av revisionsrisken fram går det att förhållande mellan 

riskkomponenterna har en betydelsefull inverkan på planeringsfasen. En revision bör planeras 

för att säkerställa att den inneboende risken och kontrollrisken bedöms korrekt. Den 

inneboende risken, påverkas till stor del av att ha tillräcklig kunskap om företaget, både dess 

interna och externa miljö. Kontrollrisken bör säkerställas då den omfattar planering, 

granskning och en utvärdering av företagets fortlevnad. Med omfattande finansiell 

information till handa minskar upptäcktsrisken och därmed reduceras revisionsrisken till 

önskad nivå (Porter et al., 2014). I syfte att minska revisionsrisken till önskad nivån, måste 

revisorn noggrant planera uppbyggnaden, tidpunkten och omfattningen av 

granskningsåtgärder. Desto lägre väsentlighetsnivån är desto mer relevant och tillförlitlig 

måste bevisen som revisorn samla in vara för att säkerställa att dessa gränser inte överskrids. 

Sammankoppla väsentlighet till revisionsrisken och omfattningen av granskning. Figur 5 

nedan beskriver hur den valda väsentlighetsnivån påverkar risknivån och hur de båda 

komponenterna påverkar de planerade revisionsåtgärderna. Vid lägre väsentlignivå, blir en 

högre bedömning av inneboende risk och kontrollrisk, ger därmed en mer omfattande 

revisionsarbete. Det krävs då mer granskningsåtgärder, för att kunna minska revisionsrisken 

till en acceptabelt låg nivå (Porter et al., 2014). 

 

 

Figur 5 Relationen mellan väsentlighet, risk och planering. 
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2.3.2 Granskning 

Andra steget i revisionsprocessen är granskning. Det finns två metoder som används och 

dessa kan användas var för sig eller som en kombination. De två granskningsmetoderna kallas 

granskning av kontroller och substansgranskning och det som främst skiljer metoderna åt är 

deras syfte och angreppsätt (Carrington, 2014). 

Granskning av kontroller innebär att revisorn kontrollerar att företagets interna kontroller 

fungerar som de ska. Företag använder interna kontroller för att säkerställa att transaktioner 

registreras och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. Klara fördelningar av befogenheter och 

ansvar, medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter och ledningens filosofi och 

ledarstil är viktiga aspekter för ett välfungerande kontrollsystem. Ett företags interna 

kontroller är välfungerade då de ej lämnar mycket utrymme för misstag, fel eller bedrägerier 

(Carrington, 2014). Substansgranskning innebär att revisorn väljer ut ett antal poster i 

resultat- och balansräkningen och granskar förutom informationen även bakomliggande 

transaktioner, istället för att förlita sig på företagets interna kontroller. Substansgranskningen 

delas vanligtvis upp i två olika metoder, analytisk granskning och detaljgranskning. I den 

analytiska granskningen kan revisorn studera samband mellan finansiella och icke-finansiella 

data, vilka kan utgöra revisionsbevis, tydliggöra riskområden eller öka förståelsen och få en 

helhetsbild för verksamheten. Detaljgranskning utföras vilken innefattar en ”direkt” 

granskning utav siffror, då söker revisorn verifiering av transaktioner. Revisorn bör ta båda 

metoderna under beaktning (Carrington, 2014). 

2.3.3 Rapportering 

Rapportering är det tredje steget i revisionsprocessen, här ska revisorn ta ställning och dra 

slutsatser av revisionen samt lämna en revisionsberättelse (Carrington, 2014). Revisorers 

rapportering måste uppfylla två viktiga kriterier, rapporterna ska vara tillräcklig innehållsrika 

och framgångsrikt kunna kommunicera det reviderade bokslutet till intressenterna (Porter et 

al., 2014). Revisorns resultat utav granskningen överlämnas till det reviderade företagets 

beslutfattare. Revisionsberättelsen upprättas och avslutas med att den ansvariga revisorn 

undertecknar revisionsberättelsen, vilken är väldigt standardiserad, som sedan offentliggörs. 

Utöver revisionsberättelsen innefattar även rapporteringen andra rapporter, vilka kan vara 

rapporter om oegentligheter inom företaget eller rapporter till aktieägare (Carrington, 2014). 

2.4. Agentteorin 

Agentteorins uppkomst under 1970-talet syftade till att förklara varierande 

redovisningslösningar och regleringar inom redovisning (Artsberg, 2005). Teorin bygger på 

att det finns en relation mellan en principal (uppdragsgivaren) och en agent 

(uppdragstagaren), där principalen anlitar agenten för att utföra ett uppdrag åt principalen 

(Eisenhardt, 1989). Agentteorin i revisionssammanhang innefattas grundmodellen utav att 

principalen är företagets aktieägare och agenten är företagsledningen (Artsberg, 2005; 

Carrington, 2014).  Enligt Artsberg (2005) blir relationen mellan parter konfliktladdad då de 

båda är rationella och nyttomaximerade. Agentens vilja är att öka sin nytta på bekostnad av 
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principalen, genom att välja en redovisningsform som gynnar agenten själv. Principalen 

strävar efter att finna en revisor som tar principalens intressen i beaktning, dock så länge som 

nyttan överstiger kostnaden för revisionsarvodet. Det finns en risk att den finansiella 

informationen avspeglas fel då företag kan vara nyttomaximerade, agentteorin beskriver 

revisorns roll som oberoende part och bör minska informationsasymmetrin mellan företaget 

och intressenterna (ibid.). 

 

Enligt Eisenhardt (1989) uppkommer två huvudsakliga problem i relationen mellan principal 

och agent. Det första problemet är att intressekonflikter kan uppstå då principalen och agenten 

har olika intressen och mål, konsekvenserna av detta blir en svår och kostnadskrävande 

process för principalen för att övervaka agentens insats. Vilket kan återspegla det Artsberg 

(2005) beskriver som att de olika aktörerna vill använda den redovisnings metod som ger 

högs egenvinning. Det andra problemet som Eisenhardt (1989) belyser uppstår när principalen 

och agenten har olika inställningar till risk. Problemet är vid olika riskpreferenser att parterna 

prioriterar olika åtgärder vid riskfyllda beslut (ibid.).  

 

Revisorn är i grundmodellen en oberoende och tredje part mellan principal- agent 

förhållandet, vars roll är att intyga för principalerna att de ekonomiska rapporterna som 

agenterna upprättat framställer företaget på ett rättvisande sätt (Artsberg, 2005; Carrington, 

2014). Principal- agent förhållandet kan ses ytterligare utifrån ett perspektiv, alltså att 

principalen utgör företagsledaren och att agenten utgör revisorn förklarar Carrington (2014).  

De olika principal- agent förhållanden, grundmodellen i agentteorin och revisorn som agent, 

beskrivs i figur 6 nedan. 

Figur 6 Agentteorin 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva uppsatsens tillvägagångsätt och den metod som ligger 

till grund för att besvara vår frågeställning. Vi redogör för de olika val som tagits under 

processens gång och kritiskt granska dessa efter hand. I slutet av detta kapitel för vi en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

3.1.1 Abduktiv forskningsansats 

Forskningsansatsen har att göra med om studien utgår från teori eller empiri. I en deduktiv 

ansats har teorier en framträdande roll, både gällande utgångspunkt och som slutpunkt i 

forskningsarbetet (Lind, 2014) Deduktiv ansats utgår från tydliga teoretiska hypoteser som 

sedan prövas mot ett empiriskt material (Alvehus, 2013). Enligt Lind (2014) beskrivs 

undersökningar som använder en deduktiv analysstrategi som teoriprövande. Vid en induktiv 

ansats är teorianvändningen nedtonad och utgångspunkten istället ligger istället i det 

empiriska materialet och intentionen är att av det empiriska materialet skapa teoretiska 

modeller och begrepp. Undersökningar som använder en induktiv analysstrategi beskrivs som 

teorigenererande (Lind, 2014). Alvehus (2013) menar att dessa två forskningsansatser får ses 

som ideal som är svåra att leva upp. En deduktiv ansats som bygger på prövning av hypoteser 

fungerar inte bra vid kvalitativ forskning med anledning av tolkningsprocessen, på samma vis 

är induktiv ansats inte heller en passande ansats då det är svårt att tänka sig att en tolkning kan 

ske helt utan någon teoretisk förståelse (Alvehus, 2013). Det går även att arbeta med en 

växling mellan empirisk och teoretisk reflektion, detta ger möjligheten att arbeta med teorin 

för att sedan återvända till empirin. Nya aspekter kan på detta sätt upptäckas och göra att 

teorin behöver justeras och utvecklas för att sen återigen gå tillbaka till empirin med en 

förnyad teoretisk insikt. Denna forskningsansats kallas abduktiv och utgör ett mellanting 

mellan deduktiva och induktiva ansatser. Vid abduktiva ansatser finns det ofta en tydlig 

teoretisk utgångspunkt. Under arbetet används teorier integrerat med den empiriska delen av 

undersökningen (Alvehus, 2013; Lind, 2014). Enligt Lind (2014) ger en abduktiv 

analysstrategi möjligheten att diskutera olika teoriers förmåga att förklara mönster som 

återfinns i empirin utan att varken behöva bevisa eller förkasta specifika hypoteser. 

Undersökningar som använder en abduktiv analysstrategi beskrivs som teoriutvecklande 

(Lind, 2014). 

 

Med anledning av att både deduktiv och induktiv ansats är svåra att leva upp till på grund av 

att de är snäva (Alvehus, 2013) och för att vi vill utveckla förståelsen och kunskapen inom 

vårt forskningsområde har vi valt att använda oss av abduktiv forskningsansats. Vi ansåg att 

abduktiv ansats var passande för vår studie då det möjliggjorde att vi kunde växla mellan teori 

och empiri för att skapa en djupare förståelse för regelverkens påverkan på 

revisionsprocessen. Vi anser att vårt val av abduktiv ansats medförde en trygghet och 

möjlighet i att kunna komplettera den teoretiska referensramen för att fylla ut information om 
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det skulle fattas relevant teori. Efter att de sex besöksintervjuerna var genomförda ansåg vi att 

vi behövde utveckla vår teoretiska referensram ytterligare för att kunna genomföra vår studie. 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Enligt Bryman och Bell (2014) bör man välja undersökningsmetodik utifrån studiens syfte 

och frågeställning. Två vanliga forskningsmetoder är kvalitativ metod och kvantitativ metod. I 

kvantitativ metod ligger fokus på att samla in och analysera numerisk data, en vanlig 

datainsamlingsmetod i den kvantitativa forskningen är enkäter (ibid.). Kvalitativ metod är 

enligt Jacobsen (2002) en metod som undersöker ett fåtal enheter och är mest lämplig när 

författarna är intresserade av att få  mer klarhet av ett begrepp eller fenomen. Till skillnad från 

den kvantitativa metoden bidrar den kvalitativa metoden med mer detaljerad information 

(ibid.). Då vi i ett tidigare skede inte hade någon djup kunskap kring studiens ämnesområde 

ansåg vi att en kvalitativ studie var mest lämplig. I den kvalitativa metoden ligger fokus på 

ord och en vanlig datainsamlingsmetod är intervjuer. Kvantitativa studier svarar på frågor som 

“hur mycket” eller “hur stor andel” medan kvalitativa studier besvarar frågor som “vad” eller 

“hur” (Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod, då vårt 

syfte för studien är att beskriva och förklara hur valet av redovisningsstandard påverkar 

revisionsprocessen. En fördel som finns med den kvalitativa forskningen är att denna är mer 

flexibel än den kvantitativa på grund av att den kvalitativa inte är lika bunden av riktlinjer för 

hur ett genomförande av insamlad data och en analys ska ske (Holme & Solvang, 1997). 

Syftet med kvalitativ forskning är att få en djupare förståelse och ge en beskrivande bild av ett 

valt studieområde (Bryman & Bell, 2014). Vi anser att kvalitativ forskningsmetod passar vår 

studie bra då vi avser att få en djupare förståelse för hur revisionsprocessen påverkas av att 

företag redovisar enligt regelbaserade- och principbaserade standarder. 

 

Enligt Bryman och Bell (2014) är intervjuer den sannolikt vanligaste metoden i kvalitativ 

forskning, troligtvis beror detta på att intervjun rymmer stor flexibilitet. Repstad, Floistad, 

Kjeldstadli och O’Gorman (2007) menar att intervjuer är passande att använda vid kvalitativ 

forskning. Jacobsen (2002) menar att fördelarna med en kvalitativ ansats är att forskaren får 

fram en verklig uppfattning av en situation. Vi genomförde en kvalitativ undersökning i form 

av sex intervjuer med revisorer för att undersöka hur regelbaserade respektive principbaserade 

standarder påverkar revisionsprocessen. Alla intervjuer ägde rum på respektive revisors 

arbetsplats. Enligt Jacobsen (2002) är det en fördel med besöksintervjuer då detta lättare 

skapar en förtrolig stämning intervjuaren och respondenterna emellan vilket kan leda till att 

diskussionen blir mer givande och öppen.  

3.2 Tillvägagångssätt 

Primärdata har samlats in med hjälp av intervjuer. Inledningsvis skedde insamling av teorier 

och tidigare forskning genom att studera vetenskapliga artiklar inom undersökningsområdet. 

Nedan förklaras tillvägagångssätten djupare. 
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3.2.1 Teoretisk referensram 

För att få en stadig grund och bli mera pålästa i ämnet som vår uppsats handlar om har stort 

fokus legat på den teoretiska sammanställningen. Detta har skett genom att studera tidigare 

forskning, vetenskapliga artiklar och vi har även använt sig av böcker inom området. I början 

av studien lästes även en del tidigare uppsatser inom närliggande områden. Vetenskapliga 

artiklar har sökts i databaser såsom Summon, Worldcat  och Google Scholar. För att begränsa 

urvalet av artiklar har kriterierna “peer-reviewed” och “academic journal” använts. Sökord 

som använts är exempelvis; principles-based accounting standards, rules-based accounting 

standards, K2, K3, IFRS, US GAAP,  audit process, risk, materiality, auditing, accounting. 

3.2.2 Urval av respondenter 

I studien har ett målinriktat urval använts vid valet av respondenter. Enligt Bryman och Bell 

(2014) är ett målinriktat urval ett strategiskt drag och grundar sig i skapa en 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfråga. Då vi ville ta reda om 

revisionsprocessen påverkas av regel- respektive principbaserade standarder har vi valt att 

intervjua sex revisorer, anledningen till det är att vi anser att de innehar kompetensen för att 

kunna besvara frågor angående vår forskningsfråga. Urvalsprocessen startade genom att vi 

sökte via internet efter kontaktuppgifter till revisorer i närheten. Vi formulerade ett mejl där vi 

presenterande oss själva och vårt syfte med studien samt upplägget av intervjun och skickade 

ut detta till tänkbara respondenter. Detta resulterade i tre intervjuer. Då svarsfrekvensen var 

låg valde vi att ta personlig kontakt genom telefon vilket resulterade i ytterligare tre 

intervjuer. Namnen på respondenterna är fiktiva i studien och byråtillhörigheten presenteras 

antigen som “en mindre revisionsbyrå” eller “en Big four- byrå”. Detta val har gjorts på grund 

av önskan från respondenterna att vara anonyma. 

 

 

Respondenter Byråtillhörighet Intervjutillfälle Tidsåtgång ca 

Revisor Anna En Big Four-byrå 05- 04-2016 45 min 

Revisor Bella En Big Four-byrå 08- 04-2016 35 min 

Revisor Caroline En mindre revisionsbyrå 14- 04-2016 30 min 

Revisor David En mindre revisionsbyrå 20- 04-2016 30 min 

Revisor Erik En Big Four-byrå 21- 04-2016 40 min 

Revisor Filip En Big Four-byrå 04-05-2016 45 min 

Figur 7 Presentation av respondenter 
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3.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Det finns tre typer av intervjuer, ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade (Bryman 

& Bell, 2014). Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer då denna form av intervju gör 

att vi inte behöver vara lika strikt bundna till frågorna utan har möjlighet att under 

intervjutillfället ställa följfrågor, komma på nya frågor under tiden eller att ändra 

följdordningen på frågorna. Det är dock vanligt att intervjuaren i viss mån följer någon form 

av manus (Bryman & Bell, 2014). Även Kvale och Brinkman (2014) menar att fördelen med 

en semistrukturerad intervju är att det kan hjälpa respondenten att ge mer utförliga och 

ingående svar. Bryman och Bell (2014) lyfter fram en del svagheter med semistrukturerade 

intervjuer. Det finns exempelvis en risk för att intervjuaren förlorar fokus på respondenten när 

intervjuaren samtidigt behöver göra anteckningar under intervjuns gång. En annan risk är att 

relevanta och viktiga svar kan förbises utan att följdfrågor ställs (Bryman & Bell, 2014). Vi 

valde att spela in intervjuerna, detta val gjordes med hänsyn till att det kan fungera som en 

säkerhet, då det i efterhand går att gå tillbaka och lyssna på svaren igen för att undvika 

feltolkningar och missförstånd. Även tillförlitligheten i studien ökade då inspelningen 

säkerställde att ingen viktig information missades under intervjuerna. 

 

Jacobsen (2002) förklarar att respondenten blir uttröttad om intervjun varar längre än 60 

minuter och därför försökte vi hålla intervjuerna inom den tidsramen. Vi ansåg att 60 minuter 

var en rimlig tidsram som revisorer kan undvara trots att deras arbetsbelastning är som störst 

under våren. Nackdelen med detta är att respondenterna kan  känna en viss oro över att svara 

utförligt på frågeställningar på kort tid. Detta kan bidra till att intervjuaren inte får fram all 

relevant information och få den fördjupad under den korta tiden (Jacobsen, 2002), men det är 

inget som vi upplevde då alla respondenter var förberedda och besvarade våra frågor inom 

tidsramen av 60min.  

3.2.4 Analysmetod 

Vi valde att utforma en intervjuguide och denna skapades utifrån uppsatsens frågeställning 

och den valda referensramen. Utifrån den kunde vi identifiera två temaområden, som vi sedan 

skapade underfrågor till. De övergripande temaområdena blev “Princip- och regelbaserad 

redovisning” och “Revisionsprocessen”. Denna struktur användes under intervjuerna, samt att 

vi också ställde några bakgrunds- och övrigtfrågor. Vi genomförde sex intervjuer och samtliga 

spelades in. Intervjuerna varade mellan 30-45minuter och varje intervju transkriberades. 

Därefter skrevs transkriberingarnas om till sammanställningarna som sedan skickades till 

respektive respondent för ett godkännande att vi uppfattat svaren på rätt sätt, samt för att ge 

respondenterna möjlighet att komma med ytterligare kommentarer. 

 

I empirikapitlet valde vi att presentera resultatet av intervjuerna med hjälp av samma struktur 

som intervjuguiden utformades. Empirin delades därför in i samma temaområde. Vi valde att 

presentera respondenterna var för sig då vi anser att det blir en tydligare röd tråd och enklare 

att se vad varje respondent har för åsikter. 
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De två temaområdena följde även med till analyskapitlet. I analysen valde vi att använda ett 

antal underkategorier till respektive tema. Därför började vi analysen med att försöka sortera 

in respondenternas svar i kategorier. I analysen ställde vi respondenterna emot varandra och 

då vi valde att ha abduktion som angreppsstrategi genomfördes analysen genom att väga 

empirin mot teorin och tvärtom. När vi vägde empirin mot teorin märkte vi att vi var tvungna 

att utveckla teorin på grund av att vi fått fler synvinklar på ämnet. Detta kan enligt Alvehus 

(2013) hända när empiri och teori vägs mot varandra på grund av att "nya dörrar öppnas". 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är tillförlitlighet hos en mätning och innebär att resultatet ska vara detsamma vid 

upprepade mätningar. Vid kvalitativ metod får större vikt läggas på kvaliteten av 

datainsamlingen och analysen. Bryman och Bell (2014) menar att forskare som använder 

kvalitativ metod ibland får kritik för att inte vara tillräckligt noggranna med att beskriva hur 

tillvägagångssättet under sin undersökning sett ut eller hur de valt respondenterna. I denna 

studie har vi försökt att noggrant beskriva undersökningens tillvägagångssätt, detta för att öka 

tillförlitligheten. 

 

För att säkra validiteten i studien gjordes valet att spela in intervjuerna. Detta gjorde att inget 

material missades. Varje intervju blev även transkriberad, valet att transkribera ledde till att 

analysen kunde ske på ett mer tillförlitligt sätt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att för 

många ledande frågor vid en intervju kan påverka validiteten på ett negativt sätt eftersom de 

omedveten kan påverka respondentens svar. Med anledning av detta försökte vi i möjligaste 

mån undvika ledande frågor. Vi valde att åka ut till våra respondenters arbetsplatser och 

genomförde därmed besöksintervjuer. Enligt Jacobsen (2002) är det en bra plats att 

genomföra intervjuer på respondentens arbetsplats eftersom det är en bekant plats för 

respondenten och detta kan ses som en fördel. En nackdel i de fall intervjuaren är fysiskt 

närvarande kan vara att en intervjuareffekt uppstå. Detta kan leda till att respondenten agerar 

på ett onormalt sätt, exempelvis kan respondenten försöka ge svar som denna tror att 

intervjuaren är ute efter (Jacobsen, 2002). Vi anser att frågorna som ställdes inte var känsliga 

och att en eventuell intervjuareffekt inte på ett betydande sätt har påverkan på resultatet. För 

att öka validiteten valde vi att i förväg skicka ut våra intervjufrågor till respondenterna, 

motiveringen till det är att det gav respondenterna möjlighet att hinna tänka över frågorna i 

förväg och eventuellt kunna ge bättre och mer relevanta svar. Även Trost (2010) framför 

vikten av att respondenterna förstår vad studien går ut på och i vilket syfte den genomförs. 

Intervjuguiden finns som bilaga. Enligt Thomsson (2010) kan det under intervjun hända att 

respondenterna har ett egenintresse. Bland annat kan det ses som ett tillfälle att framföra 

kritik, men det kan även vara tvärtom att respondenterna känner sig obekväma och inte vågar 

framföra sina riktiga åsikter. Under våra intervjuer fick vi känslan av att respondenterna gav 

relevanta svar och var öppna. Det är dock svårt att med säkerhet säga om respondenterna hade 

viss baktanke med svaren. 
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3.4 Källkritik 

Den största del av litteratur som används i denna studie härstammar från vetenskapliga 

artiklar. Det är viktigt att granska trovärdigheten i en källa. Detta har gjorts genom att ta hjälp 

av Thuréns (2013) kriterier vid bedömning av en källa. Thurén (2013) framför fyra olika 

kriterier för källkritik. Först nämns äkthet, med detta menas att källan måste vara den som den 

utger sig för att vara. Källans trovärdighet och trovärdigheten i informationen som presenteras 

ökar om källan ligger nära i tiden. Den tredje punkten Thurén (2013) diskuterar är källans 

oberoende, innebörden av detta är att källan inte ska referera till en annan källa eller på annat 

sätt varit utsatt för eventuella missförstånd. Det sista kriteriet är att författaren inte skall ge en 

missvisande bild av verkligenheten på grund av personliga, politiska eller andra yttre 

omständigheter som kan förvränga verklighetsbilden och källans trovärdighet (Thurén, 2013). 

Under uppsatsens gång har vi tagit hänsyn till de ovanstående kriterierna gällande källkritik 

och källors trovärdighet. Källorna som använts är skrivna av erkända forskare. När vi sökt 

information till uppsatsens olika delar har även flera olika källor används för att på så sätt 

göra informationen mer trovärdig. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenterar vi det empiriska materialet som ligger till grund för kommande 

analys och slutsats. Vi redogör varje respondent enskilt och de presenteras med följande 

fiktiva namn Anna, Bella, Caroline, David, Erik och Filip. 

4.1 Intervju med Revisor Anna 

Anna arbetar på en revisionsbyrå som tillhör “the Big Four”. Hon har arbetat som revisor 

sedan 2001 och blev auktoriserad 2008. Anna arbetar med en bred uppsättning av företag, 

några väldigt små och många mellanstora ägarledda företag, hon arbetar även i hög 

utsträckning med större företag med internationellt ägande dock inte de allra största och inte 

noterade företag. Anna arbetar med företag som redovisar enligt regelverken K2 och K3, 

regelverket IFRS arbetar hon inte med. 

4.1.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Annas inställning till K-projektet är att bokföringsnämnden önskat göra det enklare för 

mindre företag och med ett regelbaserat regelverk är det lite svårare att göra fel. Anna anser 

att syftet med K2 och K3 har varit att kunna klassificera de som regelbaserade respektive 

principbaserade standarder, hon menar dock att framtida forskningen kan ställa allt på sin 

ända. Som situationen ser ut idag går det nog ändå att klassificera K2 och K3 som regel- 

respektive principbaserade standarder menar Anna.  Anna har uppfattningen att K2 skapats 

för att förenkla rapporteringen för de mindre företagen och hon anser att det syftet är gott 

eftersom bokföringsnämnden sett behovet av ett förenklat regelverk. Anna menar att målet 

delvis uppnåtts då regelverket är förenklat och har lett till att mindre företag kan skapa en mer 

kortfattad årsredovisning som inte tar lång tid att producera, samtidigt som det finns få 

möjligheter att göra fel under tiden upprättandet av årsbokslutet sker. Anna tycker att K3 ger 

en mer rättvisande bild av företaget då årsredovisningarna innehåller mer information som de 

som revisorer tycker är intressant, dock är hon medveten om att alla intressenter inte har 

samma behov och att hon som revisor får vara ödmjuk inför detta.   

 

Det går att se både för och nackdelar med K2 och K3 tycker Anna. Fördelarna med K2 är som 

tidigare nämnt att det blir enklare att upprätta redovisning och svårare att göra fel. Nackdelen 

är att det kan bli lite stelbent, ibland kan det även för mindre företag vara ett opassande 

regelverk då de behöver visa något i redovisningen som de inte kan genom K2. Anna menar 

att det händer att mindre företag tvingas ur K2 eller ibland valfritt väljer att ta sig ur det. 

Vidare menar hon att K3 är en bra redovisning utifrån klassisk terminologi och resulterar i en 

rättvisande bild. Det går dock inte att komma ifrån att det är mer omständigt än hur det 

tidigare var enligt Anna. Nackdelarna i K3 kan vara att det blir svårare och mer omständigt 

för de företag som ligger precis över gränsvärdena. Det är ekonomiavdelningarna som sköter 

detta säger Anna, dock tror hon att de köper mer konsulttid ifrån revisionsbyrån nu jämfört 

mot tidigare. Sammanfattningsvis säger Anna att K2 och K3 lett till att större företag fått mer 

kostnader och de mindre företagen kanske får mindre kostnader på sikt, K2 har en enklare 
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redovisning och K3 ger en bättre redovisning. Överlag anser Anna att det nya systemet med 

två regelverk som är olika i sin natur är bra. Enligt Anna innebär begreppet kvalitet en högre 

grad av redovisning, hon menar att K3 ofta ger en bättre redovisning, men samtidigt säger hon 

att för de företag som idag använder K2 är det regelverket tillräckligt för deras behov. Vid 

bedömningar i K3 använder Anna i högre grad sitt professionella omdöme, detta eftersom 

både uppskattningar och bedömningar genomförs och upplyses om. Anna menar att det 

eventuellt krävs mer erfarenhet och professionellt omdöme för att kunna göra kvalitativa 

bedömningar. Gällande K2 känner sig hon sig inte begränsad av reglerna. Det finns en del 

tumregler enligt Anna gällande vilka företag som ska använda K2 respektive K3. Först och 

främst finns det storleksregler. Vidare menar hon att de brukar rekommendera företag som är i 

en stark tillväxtfas och företag som tror att de har en sådan tillväxtkurva som gör att de 

kommer nå storleksmålen eller företag som rör sig i ett spektra i volym och omsättning att 

använda sig av K3. Anledningen till detta är för att företagen ska slippa göra om 

redovisningen om de senare behöver byta till K3. Ett annat exempel på företag hon 

rekommenderar att använda K3 är företag som handlar med värdepapper och som känner att 

redovisning enligt verkligt värde tilltalar företaget och synliggör deras värde bättre. Det kan 

vara ett litet företag som egentligen skulle haft K2 men väljer K3 säger Anna. Även 

utvecklingsföretag som arbetar med immateriella tillgången kan behöva söka sig till K3 för att 

redovisningen ska bli bra eftersom K2 inte är anpassat till denna typ av företag enligt Anna. 

Vidare menar hon att det finns en motsats, där företag som hade kunnat välja K3 väljer K2. 

Dessa företag är ofta fastighetsföretag och fastighetsförvaltning som väljer att använda K2 i 

enskilda dotterbolag. I koncerner kan dotterbolagen ha K2 medan moderbolaget redovisar 

enligt andra regler. Detta är dock mer ovanligt anser Anna, det vanligaste är att K2 företag 

väljer K3 istället. 

4.1.2 Revisionsprocessen 

Anna förklarar att hennes revisionsbyrå har väldigt mycket interna riktlinjer för hur de ska 

arbeta med en revision. Byråns interna instruktionsbok av hur en revision utförs och de 

interna riktlinjerna har sina utgångspunkter ifrån ISA. De databaser som Anna använder och 

arbetar med när en revision genomförs utgår från byråns modeller och metodik. Annas byrå 

har datasystem och dataprogram för varje enskild kund där de gör alla momenten i 

revisionsprocessen. Planeringen görs i god tid och i granskningen väljs det ut vad som ska 

granskas och hur det ska granskas, alla moment görs i databasen. Revisionsprocessen mellan 

företag är likartade då regelverken är samma för alla företag menar Anna. Det som kan skilja 

revisionsprocessen åt beror på företagets bransch, uppbyggnad och individuella faktorer om 

systemet blir applicerbart och tillämpbart. Anna anser att det definitivt finns omständigheter 

som är lättare respektive svårare att granska, vilket beror på tillgänglighet av revisionsbevis. 

De poster som kan verifieras enkelt är de poster där revisorn lättare kan finna revisionsbevis 

och utföra granskning på. Kassa/bank är en sådan post då revisorn kan få revisionsbevis från 

banken, ett utlåtande från tredje part, i form av engagemangsbesked. En traditionell 

svårbedömd post är varulager på grund av dess natur menar Anna. En post som hon i princip 

alltid kategoriserar som hög väsentlighet med hög risk för fel är intäkter, vilket är ett 

komplext och svårbedömt område där det ofta blir fel. 
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Anna anser inte att revisionsprocessen skiljer sig åt vid revisionen av företag som redovisar 

enligt regelbaserat respektive principbaserat regelverk. Utan revisionsprocessen kan skilja sig 

åt då företagen ser olika ut men inte utifrån valt regelverk. De företagen som använder sig 

utav K3 är ofta av mer komplex natur vilket kräver en annan typ av granskning och Anna 

kräver mer innan hon är komfortabel. Planeringen av en revision gällande 

informationsinsamling, väsentlighets- och riskbedömning skiljer inte åt då företag använder 

regelbaserar respektive principbaserat regelverk förklarar Anna. 

 

“Vår metodik är samma oavsett om man har K2 eller K3, de särskiljer inte på något sätt utan 

alla våra kunder ska hanteras enligt vår metodik.” 

 

Anna förklarar att K2-företag kan vara mindre komplex till sin natur och K3-företag kan vara 

mer komplex till sin natur, vilket kan resultera i att granskningen blir mer omfattande och 

omfångsrikare i ett K3-företag. Till en viss del anser Anna att regelbaserad redovisning 

förenklar revisionen då den innehåller schablonlösningar. Då värderingen av något tydligt är 

beskrivet i regelverket är det enklare att även genomföra granskningen av en sådan post. När 

företag har bedömningar behöver Anna ta ställning av bedömningen vilket kräver mer 

diskussion. Om ett K3-företag innehåller mycket bedömningar måste revisorn ta ställning till 

det och diskuteras, vilket kan innebära fler granskningar. Men alla K3-företag har dock inte 

mycket bedömningar menar Anna utan det beror på företagens innehåll, tillgångsmassa och 

natur. Anna menar att komplexiteten i ett principbaserat regelverk kan göra revisionen mer 

komplicerad, men vilket ej är nödvändigt. Nedskrivningar och värderingar kräver ofta mer 

insamling av underlag i olika former och kräver mer diskussioner, vilket kräver mer tid. 

Risk- och väsentlighetsbedömning 

De risker Anna ser efter är risker för att det blir fel i redovisningen eftersom det är dessa de 

uttalar sig om, men de tittar också på affärsrisker och risker kring going concern. 

 

”Man får titta på företaget med väldigt mycket helikopterperspektiv angående riskerna.” 

 

Det finns klassiska risker menar Anna, men förklarar att de inte är uppdelade till regelbaserad 

eller principbaserad redovisning, utan är risker som hon alltid hanterar och ser som en förhöjd 

risk. Intäkter, medvetna eller omedvetna fel och om någon utnyttjat sin ställning är de tre 

risker som Anna alltid har förhöjd risk på och spelar ingen roll om företag har K2 eller K3. 

Även lager menar hon kan anses vara en sådan post. Anna beskriver väsentlighet som ett 

begrepp som de använder hela tiden och det sker utifrån en intressentsynvinkel. Vid 

väsentlighetbedömning tänker Anna vad som skulle kunna vara ett väsentligt fel ur 

intressentsynvinkel. Vidare menar hon att intressentsynvinkeln är ganska bred bestående av 

både ägarna men också omvärldsintressenter i övrigt som leverantörer, kunder, anställda, 

staten och banken. Anna anser att det både kan ses som en fördel och nackdel att hon 

använder sitt professionella omdöme i arbetet. Hon menar att en fördel med att använda sitt 

professionella omdöme är att ingenting i världen är helt svart och vitt, utan det finns alltid 
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gråzoner. Enligt Anna krävs det i dessa gråzoner ett professionellt omdöme och erfarenhet för 

att kunna göra kloka bedömningar.  

 

Vid bedömning av väsentlighet använder Anna först revisionsbyråns egna regelverk eller 

metodik. Byråns interna instruktionsbok innehåller guidelines över hur revisorer på byrån 

arbetar. I regelverket står det väldokumenterat hur de som revisorer ska ta ställning till 

materialiteten. Anna berättar vidare att med byråns interna instruktionsbok i ryggen går hon 

vidare och räknar på något av de sätt som finns i metodiken och därefter får hon göra en 

professionell bedömning. Enligt Anna måste hon alltid använda sin erfarenhet och 

professionella bedömning för att komma fram till den slutgiltiga siffran kring materialiteten. 

Beroende på vad det är för typ av företag används olika måttstockar vid beräkningen. Anna 

berättar att huvudregeln är att använda rörelseresultatet, detta mått är för många företag 

relevant då det är ett lönsamhetsmått, men hon nämner att självklart får det göras avsteg från 

detta om en annan måttstock anses vara mer rättvisande. Anna nämner att rörelseresultatet 

inte alltid är ett relevant mått när det gäller exempelvis mindre företag, familjeföretag eller 

internationella koncerner, även i tillgångsintensiva företag kan det vara passande med andra 

mått. Exempel på andra måttstockar som Anna använder är tillgångsmassan eller 

nettoomsättningen. Därutöver brukar hon göra någon form av kontroll utifrån eget justerat 

kapital. Anna säger att trots att hon inte räknar på eget justerat kapital först så brukar den 

kontrollen alltid göras. Siffrorna i balans- och resultaträkningen är helt avgörande vid 

bedömningen av väsentlighet och risk menar Anna. Detta beror på att de är siffrorna i balans- 

och resultaträkningen som används när hon räknar men sen är det också viktigt att välja rätt 

måttstock. Anna säger att när en hög risk identifieras i planeringsfasen leder detta till ett större 

granskningsprogram. En stor risk innebär en mer detaljerad granskning och en lägre risk 

innebär en mindre detaljerad granskning. Dock finns det en miniminivå som alla har och 

därför betyder inte en låg risk att det inte blir någon granskning, snarare tvärtom att ifall det är 

en hög risk blir det mer granskning enligt Anna. I de fall det finns poster med hög risk menar 

Anna att hon har betydligt fler moment som måste göras. Hon berättar även att de poster med 

högst risk eller hög komplexitet tilldelas en högre grad av senior personal. Anna menar att 

riskområdena inte skiljer sig åt beroende på om det är regel- eller principbaserad redovisning. 

Hon anser att riskerna är individuella utifrån hur företagen ser ut. Det finns ett antal risker 

som alltid tas ställning till, men risken som finns i företaget är utifrån hur de ser ut och hur de 

drivs och inte beroende på vilket regelverk som använts. Dock säger Anna att K3 och 

principbaserade redovisningar innehåller fler bedömningar och tolkningar som kan göra att 

redovisningen i sig skulle kunna innehålla brister eller fel beroende på att företaget inte 

tillämpat regelverket på rätt sätt eller tagit för vida svängar i sina tolkningar. Posterna i K3 

kan vara väldigt komplexa och svåra att granska och även kräva andra typer av insatser. Men 

detta behöver enligt Anna nödvändigtvis inte innebära högre risk för fel. Hon menar att om 

det är en komplex post så hade det varit en hög risk i den oavsett om företagen fortfarande var 

kvar i det gamla regelsystemet eller om de hade K3. Anna anser att det inte är valet att 

använda K3 som gör att det finns en högre risk utan i så fall företagets förhållande.  
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Övriga kommentarer 

Vid valet av K2 eller K3 anser Anna att hon får göra en individuell bedömning för varje 

företag och se vilket av regelverken som passar företaget bäst. Personligen kan hon inte säga 

att hon föredrar det ena regelverket framför det andra. Anna arbetar ungefär 50/50 med K2 

och K3, hon anser sig därför inte var mer insatt i det ena eller det andra. Anna kan dock förstå 

att andra byråer som arbetar mycket med mindre företag, och därmed mer sällan med K3, kan 

känna att det är svårare att förhålla sig till och vara uppdaterad kring K3-reglerna. Anna anser 

att det alltid finns saker att förbättra med regelverken. Rent spontant tycker hon att 80/40/50 

är väl högt för att tvingas in i K3. Hon tycker att man bör fortsätta förenkla redovisning för 

mindre företag. Men samtidigt ha strängt hållna gränser. Anna hade gärna sett att det 

implementerades någon form av översiktlig granskning, att inte en hel ISA revision skulle 

behövas för de som är över 3 miljoner. 

4.2 Intervju med Revisor Bella 

Bella arbetar på en revisionsbyrå som tillhör “the Big Four” och har varit auktoriserad i ca 20 

år. Hon arbetar med både små och medelstora företag inom olika branscher. Bella arbetar med 

företag som redovisar enligt regelverken K2, K3 och IFRS. Av K2 och K3 är det mest K3 

som hon arbetar med. 

4.2.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Bella tycker att Bokföringsnämndens införande av K- projektet har varit bra då det inneburit 

att regelverket har blivit tydligare, tidigare har det funnits många olika regler och standarder 

att ta hänsyn till. Hon anser inte att införandet av K-projektet har påverkat revisionsprocessen. 

K2 och K3, anser Bella, kan klassificeras som regelbaserat respektive principbaserat. Bella 

tycker att det är bra att båda versionerna, regelbaserad och principbaserad finns. För de 

mindre företagen är det smidigt med regelbaserade K2 då bokslutsprocessen blir förenklad. 

Medan det, enligt henne, är mer relevant med principbaserat regelverk för mer komplexa och 

större företag. Fördelarna med K2 är främst att det förenklar bokslutsarbetet och att 

jämförbarheten ökar, dessutom behövs det ej tas hänsyn till så många olika faktorer. 

Nackdelarna med K2 är desamma som fördelarna, d.v.s. att användningen av regelverket 

innebär en förenkling av redovisningen, menar Bella. Fördelarna med K3 är att resultatet blir 

mer rättvisande då hänsyn kan tas till andra faktorer än vid K2, t.ex. temporära skillnader, 

verkliga värden med mera. Nackdelarna med K3 är att det kan vara svårt att göra jämförelser 

och analyser då bedömningar kan ske på olika sätt av olika bolag. Enligt Bella beror 

kvaliteten i redovisningen på vem som framställt den, i teorin anser hon dock att det 

principbaserade synsättet leder till högre kvalitet då rätt bedömningar gör det mer rättvisande. 

Bella anser inte att det professionella omdömet påverkas om företaget redovisar enligt regel- 

respektive principbaserade standarder, utan att det professionella omdömet påverkas av andra 

faktorer, såsom företaget komplexitet, vilka poster som finns och vilken verksamhet som 

bedrivs. 
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“Det professionella omdömet påverkas egentligen inte av vilket regelverk som används, ett 

K3 företags redovisning kan ju också vara enkel, det är ju inte alla K3 företag som har 

komplexa frågor.” 

 

Företags val av att tillämpa regel- respektive principbaserad standarder beror på företagets 

natur anser Bella och menar att det endast är de mindre företagen som har möjlighet att välja. 

Då ett företag har forskning eller utvecklingsprojekt krävs ett principbaserat regelverk för att 

ha möjligheten att aktivera. Företag med temporära skillnader som vill ha möjlighet att boka 

uppskjuten skatt och tillverkande företag som vill kunna boka indirekta 

tillverkningsomkostnader måste välja ett principbaserat regelverk, förklarar Bella. Ytterligare 

ett exempel på hur skillnaderna mellan regelverken kan avspeglas i företagens redovisning är 

att uppskrivningsmöjligheten är begränsad i det regelbaserade regelverket. Detta påverkar 

företagets möjlighet att göra uppskrivningar på tillgångar som har högre marknadsvärde än 

det bokförda värdet. 

4.2.2 Revisionsprocessen 

Bella förklarar kortfattat en revision som att det startar med en planeringsfas, i denna fas 

gäller det att lära känna verksamheten och förstå vad det är kunden håller på med. Hon tycker 

att processen med att lära känna nya kunder och deras verksamhet är mycket intressant. I 

planeringsfasen försöker Bella bedöma vad som är riskerna med verksamheten, då kollar hon 

bland annat på vad det är för bransch företaget är verksamt inom, vad det är för personal som 

arbetar på företaget, om personalen är erfarna och hur deras integritet ser ut. Det är mycket 

faktorer som behövs beaktas för att kunna göra en riskbedömning anser Bella. Under 

planeringsfasen fastställs även var väsentlighetskriterierna ska läggas och vilka poster det 

anses finnas störst risk i och även var Bella ska fokusera sin granskning på. Efter 

planeringsfasen går hon in och tittar på företagets rutiner, Bella nämner att stora företag ofta 

har mer väldokumenterade rutiner, de har ofta en internkontroll och många personer 

inblandade. Mindre företag kan inte ha det på samma sätt menar Bella. Efter denna fas 

analyseras det som framkommit när hon tittat på processerna, och bedömer inför bokslutet om 

den ursprungliga planeringen som gjorts fortfarande stämmer eller om fokus bör justerar. 

Bella menar att hon får ställa sig frågor som; vad finns det för poster som kan vara viktiga i 

bokslutet? Vilka bedömningsposter måste vi titta närmre på? Efter detta sker 

bokslutsgranskningen som ska leda till att Bella kan dra en slutsats som sedan rapporteras i 

revisionsberättelsen. Bella tycker inte att revisionsprocessen skiljer sig åt beroende på om 

företaget redovisar enligt regel- eller principbaserade regelverk. Det som kan vara en skillnad 

är att det inte är lika många bedömningsposter i det regelbaserade regelverket. Bella menar att 

processen är den samma men löper enklare vid revision av K2-företag då det inte är lika 

mycket komplexa frågor. Komplexiteten i K3 kan göra revision mer komplicerad. Dock 

behöver det inte alltid vara så utan det beror helt på vad de är för poster, och mycket har att 

göra med vad det är för verksamhet snarare än regelverket. Planeringen av en revision 

gällande informationsinsamling, väsentlighets- och riskbedömning skiljer sig inte heller åt då 

företag använder regelbaserar respektive principbaserat regelverk anser Bella. Det skulle 

eventuellt kunna vara att under planeringen av en revision då väsentlighet- och 
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riskbedömningen görs gäller det i K3-företag att tänka efter lite mer. Ett K3-företag kan vara 

enkelt menar Bella, men om företaget är komplext innebär det att det finns fler aspekter att 

bedöma. Bella menar att det finns omständigheter som är svårare respektive lättare att granska 

och att det ligger i posternas natur. Hon säger att de poster där det finns revisionsbevis som 

exempelvis kundfordringar är lättare att granska medan exempelvis lagervärde är svårare att 

bedöma. Andra poster som kan vara svåra är immateriella tillgångar, utvecklingskostnader 

och goodwill. Bella anser också att det finns vissa svårigheter i K3-företag som inte finns i 

K2-företag. Exempelvis kan det finnas flera bedömningsposter och då krävs det att hon 

granskar företagets bedömningar. Bella anser inte att valet mellan K2 eller K3 kommer att ha 

några speciella konsekvenser för hennes arbete. Hon säger att det inte beror på vilket 

regelverk företaget använder som påverkar hur dyrt och tidskrävande revisionen blir utan 

påpekar återigen att det beror på företagets komplexitet. 

 

”Men visst det tar längre tid att granska en årsredovisning i K3 än K2.” 

 

Bella menar att företag som redovisar enligt K2 ofta har en egen ekonomiavdelning och inte 

har ett särskilt stort behov av rådgivning ifrån revisionsbyrån. Medan ett K3-företag med 

koncernredovisning kan behöva mer rådgivning på grund av att det innehåller en del svåra 

redovisningsfrågor. Men det kan finnas kvalificerad personal även i K2-företag, och därför är 

det inte säkert att de behöver mer rådgivning säger Bella. 

Risk- och väsentlighetsbedömning 

Bellas tankar angående bedömning av risk och väsentlighet, 

 

“Generellt är det en väldigt viktig del i revisionen, att man verkligen fokuserar på de delar 

där det är risk för väsentliga fel.” 

 

Hon förklarar att det är viktigt att revisorer inte tittar på detaljer som inte har någon betydelse 

i helhet utan fokusera på det som är viktigt. De fördelar som finns då revisorer använder sitt 

professionella omdöme är att revisorer inte fastnar i de riktlinjer som finns, utan Bella menar 

att kunskapen och vetskapen om ett företag är viktig vid användningen av sin professionella 

bedömning. En nackdel är att det kan finnas en risk att revisorer övervärderar sin 

bedömningsförmåga menar hon. Bella använder sig främst av resultatet, olika resultatnivåer 

som rörelseresultat och bruttovinst som måttstock vid bedömning av väsentlighet. Då mindre 

företags resultat kan vara för små använder Bella företagets omsättning i stället. Företag i 

uppstartsskede eller som ej bedrivs med vinstsyfte kan eget kapital användas som en 

måttstock vid väsentlighet. 

 

“Man kan börja med att utgå ifrån ett mått och sen tar man hänsyn till de andra faktorerna 

också då det är så mycket som spelar in.” 

 

Vid bedömningen av väsentlighet och risk är siffrorna i balans- och resultaträkningen av stor 

betydelse då de är de första aspekterna som hon utgår ifrån förklarar Bella. Bella menar att 

hög risk innebär en mer detaljerad granskning då fler poster och underlag bör granskas och en 
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låg risk innebär en mindre detaljerad granskning. Att det finns större risk för väsentliga 

felaktigheter vid ett principbaserat regelverk anser Bella då det finns fler bedömningar. Bella 

förklarar att hon utgår ifrån samma saker vid risk- och väsentlighetsbedömningen oavsett om 

företaget använder regel- eller principbaserade standarder. Men finns det stora 

bedömningsposter där det finns risk för fel, bör det tas i beaktning och vägas in i 

väsentlighetsbedömningen. På revisionsbyrån som Bella arbetar används specifika guidelines 

vid risk- och väsentlighetsbedömning. När Bella ser en högre risk leder det till att hon lägger 

mer tid och fokus på det specifika området. Bella anser att det finns områden som är mer 

riskfyllda, dessa är exempelvis utvecklingskostnader, immateriella tillgångar, lagertillgångar, 

intäkter och kundfordringar. Det kan också vara andra poster men det beror på vad det är för 

företag. Bella tycker att riskområdena skiljer sig åt mellan regel- och principbaserad 

redovisning. Hon säger att vissa poster som är riskfyllda i K3 inte finns med i K2. Det som är 

riskfyllt i K2-företag är ofta lager. 

 

”Lager är alltid en post som kan vara mycket fel i.” 

 

Oavsett om det är K2 eller K3 behöver lager alltid bedömas, då kollar hon på om lagret 

kommer kunna säljas för de pris som företaget redovisat värdet till. Är lagret upptaget till 

inköpspris kan det finnas nedskrivningsbehov. I kundfordringar finns risk för förluster och 

även upplupna kostnader kan vara en risk. 

Övriga kommentarer 

Bella föredrar personligen att arbeta med det principbaserade regelverket då det är mer 

flexibelt och inte lika uppstyrt, vilket enligt Bella passar henne bäst. Vidare anser hon att det 

säkert finns saker att förbättra med regelverken och att det troligen kommer ske i framtiden. 

4.3 Intervju med Revisor Caroline 

Caroline arbetar på en mindre revisionsbyrå. Har arbetat som revisor sen 2007 och blev 

auktoriserad sommaren 2013. Hon arbetar idag med fåmansaktiebolag, mindre och medelstora 

företag men har tidigare även arbetat med stora bolag. Caroline arbetar med företag som 

redovisar enligt regelverken K2 och K3, varav hon arbetar lite mer med K2. 

4.3.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Caroline anser att det alltid är bra med förändring och tycker att införandet av K-regelverken 

var väldigt bra. Caroline anser att K-regelverken K2 och K3 kan klassificeras som regel- 

respektive principbaserade standarder och hon kopplar de samman vid första åtanken. Att K-

regelverken har påverkat revisionsprocessen tycker hon är svårt att avgöra men anser att det i 

K2 finns saker som kan uteslutas och gör då revisionen till en enklare process. Exempel på 

vad som förenklat revisionen är periodisering och att vissa poster blir enklare att granska. Vid 

mindre företag och aktiebolag som är kundens levebröd bör allt administrativt vara så enkelt 

som möjligt. Caroline tycker att de regelbaserade K2 är ganska bra där tydliga regler finnes. 

Ett utvecklingsföretag som arbetar med prototyper kräver lite mer utvidgat regelverk som det 

principbaserade K3, vilket ger även fler möjligheter. De fördelar som Caroline ser med det 
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regelbaserade regelverket är enkelheten och de tydliga direktiven. Nackdelarna med det 

regelbaserade regelverket är regler angående pågående arbeten som kan bli fel om företaget 

vill matcha intäkter och kostnader. Det principbaserade kräver mer tilläggsinformation för att 

veta hur den upprättats och förstå redovisningen förklarar Caroline. 

 

Caroline anser att ett principbaserat synsätt kan leda till högre kvalitet i redovisningen då 

företag har framställs enligt verkligt värde, men grunden för det är att företagen uppnår högre 

kvalitet. Dock ger det en större osäkerhet att ta in fler bedömningar och uppskattningar i 

redovisningen menar hon. Vid principbaserade standarder är Caroline intresserad av de 

bakomliggande tankarna vid uppskattningar och bedömningar. 

 

“Det gäller att kunna förstå de bedömningar och uppskattningar som gjorts då allt är inte 

lika svart eller vitt.” 

 

Caroline anser att hon får använda sitt professionella omdöme mer vid det principbaserade K3 

då det är mer analytiska bedömningar, än vid det regelbaserade K2. Dock pointerar hon att 

hon alltid behöver använda sitt professionella omdöme oavsett regelverk. Vilket regelverk 

mellan K2 och K3 som det specifika företaget ska välja emellan är alltid en diskussion 

tillsammans med företagsledaren och vad företagets framtidsplaner är, förklarar Caroline. Är 

företaget av ett större allmänt intresse eller befinner sig i utvecklingsfas är det mer 

fördelaktigt att välja K3. Caroline menar att ett enmansföretag inte är i behov av K3 då det är 

alldeles för mycket information att framställa till “ingen nytta”. 

4.3.2 Revisionsprocessen 

Caroline förklarar kortfattat en revision med att hon börjar med att kolla tillbaka på 

föregående års revision av det specifika företaget. Hon kollar bland annat upp vad de på 

revisionsbyrån kom fram till och om det är något från föregående år som de bestämde skulle 

följas upp. Vidare berättar Caroline att hon gör en oberoendeanalys. När detta är klart börjar 

insamlingen av information om saker som hänt under året. Caroline beaktar även om det skett 

några förändringar i omvärlden (externa) som påverkar företaget, hon tar också hänsyn till om 

företaget har några önskemål. Utifrån detta bestämmer Caroline vad som ska granskas under 

revisionen, sedan genomförs granskningen utifrån det som kommit överens om och slutligen 

rapporterar hon. Carolines uppfattning är att revisionsprocessen inte skiljer sig åt beroende på 

om företaget redovisar enligt regel- eller principbaserade regelverk. Däremot kan det innebära 

en lite mer fördjupad granskning om det är ett K3-företag. 

 

”Vet man att det finns uppskattningar och bedömningar gör man kanske ytterligare någon 

kontroll än vad man hade gjort annars. VDn kanske har berättat att det är så här men sen 

kanske jag vill kontrollera det med ekonomichefen och ekonomiassistenten också, att man hör 

samma sak.” 

 

Caroline anser att det finns omständigheter som är svårare att granska. I K3-redovisning 

tycker hon att det kan vara svårt när det gäller att granska uppskattningar och bedömningar. 
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Ibland behöver hon uppskatta eftersom det inte finns tid att vänta på utfallet, detta är fallet när 

företag exempelvis har reklamationer på sig. Caroline anser att speciellt reklamationer och 

lager med inkurans kan vara poster som innebär mycket uppskattningar och bedömningar, 

men nämner även att det kan skilja beroende på bransch och vad det är för typ av företag. 

Caroline berättar vidare att det också kan vara poster som osäkra kundfordringar, bonusar och 

avsättningar. Hon ger oss ett konkret exempel, “vissa företag har rätt att boka upp 

skattefordringar för att de haft underskott sedan tidigare år, man tror att företaget kommer att 

visa ett positivt resultat så småningom. Den situationen är svår för det går aldrig att veta att 

det blir så” menar Caroline. Hon anser att K2 varit enklare att följa, att de varit mer som en 

mall. Caroline tror inte att valet mellan K2 och K3 långsiktigt kommer ha några speciella 

konsekvenser. Hon menar att det har blivit dyrare för de företag som valde K3 då det innebar 

en del omräkningar som behövde göras, men att det troligtvis var en engångskostnad och att 

hon redan i år märker att det är mycket lättare jämfört med föregående år som var första året. 

Caroline tycker att efterfrågan av rådgivning ökade lite i samband med att reglerna infördes, 

dels för att företagen nu behöver välja mellan K2 och K3 och detta val var revisionsbyråerna 

involverade i. Men även i samband med att jämförelsetalen hos företag var tvungen att räknas 

om både för år 2013 och 2014, detta menar Caroline var tidsödande. Hon säger dock att större 

företag ofta har egna ekonomiavdelningar som gör det mesta av jobbet. Caroline anser att det 

kan vara lite svårare att uttala sig i revisionsberättelsen efter granskning av principbaserad 

redovisning eftersom principbaserad redovisning innehåller uppskattningar och bedömningar. 

 

Risk- och väsentlighetsbedömning 

När Caroline tänker på ordet risk kopplar hon det till vad som kan bli fel och vad som kan 

vara fel. Hon anser att det är viktigt att lära känna ett bolag men det är inget som görs under 

första året utan är en längre process. Vid risk- och väsentlighetsbedömningen tar hon hänsyn 

till vilka som är intresserade av företaget, om företaget har banklån eller ont om likviditet 

eller om de är skuldfria. Caroline menar att det gäller att vara så öppen som möjligt inför vad 

som kan bli fel. Då revisorer använder sitt professionella omdöme innebär det att det kan bli 

väldigt många olika slutsatser anser Caroline och förklarar att det är svårt att säga fördelar då 

hon hade velat att utkastet blir lika oavsett vem som utför revisionen. En nackdel med det 

professionella omdömet är att revisorer är olika riskbenägna. Vid bedömning av väsentlighet 

använder Caroline modellen APTA. Vid fastighetsbolag utgår hon främst från dess tillgångar 

och kan beräknas utifrån både rörelseresultatet plus egna kapitalet och resultatet efter 

finansiella poster. Även vid beräkning av väsentlighet i en modell är en viktig aspekt att ha i 

åtanke vilket fel som både intressenterna och ägaren tål. Vissa ägare vill att alla poster ska 

granskas och vara korrekta, vilket då kommer kräva mer tid och blir en stor kostnad för 

kunden berättar Caroline. Siffrorna i balans- och resultaträkningen spelar en stor roll vid 

bedömningen av risk och väsentlighet då det är utgångspunkten förklarar Caroline. Det finns 

dock undantag och hon berättar om det på en fastighet finns ett övervärde används ej balans- 

och resultaträkningen som samma grund Revisionsbyrån som Caroline arbetar på har 

guidelines vid väsentlighet och riskbedömning, dessa guidelines utgår ifrån en allmän 

revisionsstrategi som har sitt fäste i ISA. Caroline anser att en stor risk innebär en mer 

detaljerad granskning och en mindre risk innebär en mindre detaljerad granskning. Hon tycker 
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att det kan finnas en större risk för väsentliga felaktigheter i en K3 redovisning om den inte 

upprättats med tillräcklig hög kvalitet. Caroline anser att risk- och väsentlighetsbedömningen 

inte skiljer sig åt om företag använder regel- respektive principbaserat regelverk, utan skulle 

endast vara då det finns skillnader i uppskattningar och bedömningar. Områden som hon 

anser är mer riskfyllda och granskar hårdare är alltid posten lager, men även poster som 

bonus, immateriella tillgångar och uppskjutna skattefordringar. När Caroline ser en högre 

betydande risk på en post utökar hon sitt granskningsprogram direkt. 

Övriga kommentarer 

Caroline anser att företag har valt K2 lite för ofta och menar att fler företag borde välja K3, 

men förstår företag då det är svårt att ta sig tillbaka till K2 regelverket om de valt K3. Hon 

föredrar personligen inte regel- eller det principbaserade regelverket framför det andra utan 

arbetar gärna med de båda. Caroline tycker att det är själva företagen i sig som är intressanta 

och roliga att arbeta med och inte regelverken. Caroline anser inte att K-regelverken är 

optimala utan att det alltid finns saker att förbättra. 

 

4.4 Intervju med Revisor David 

David arbetar på en mindre revisionsbyrå och har arbetat som revisor sedan 2010 och blev 

auktoriserad 2015. David arbetar främst med små ägarledda bolag men även med några lite 

större företag. David arbetar med företag som redovisar enligt regelverken K2 och K3, varav 

han jobbar främst med K2. 

4.4.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

David tycker att bokföringsnämndens K-projekt är bra då det har förenklat för mindre företag. 

Davids uppfattning om regelbaserad och principbaserad redovisning är att många revisorer 

känner sig obekväma eller skrämda av det principbaserade K3- regelverket och gärna ser att 

företag väljer det regelbaserade K2. Detta trots att K3 är mer likt sättet årsredovisningar 

upprättades enligt tidigare menar David. Han anser att K2 och K3 kan klassificeras som 

regelbaserat respektive principbaserat. Fördelar med det regelbaserade K2 anser David är 

enkelheten och att det går snabbt och smidigt att genomföra en revision eftersom det krävs 

färre tilläggsupplysningar. Nackdelar med K2 är att det inte finns lika många möjligheter för 

de företag som går knackigt, exempelvis får ej nya uppskrivningsfonder upprättas. Fördelar 

med det principbaserade K3 anser David är att det finns mer möjligheter. K3´s nackdelar är 

svårigheterna med uppskjutna skatter som uppkommer, det är även ett mer tidskrävande 

upplägg exempel vid uppdelningar av fastighet i komponenter. 

 

Till en viss del anser David att ett principbaserat synsätt leder till högre kvalitet, men menar 

att ett K2 företag inte kan jämföras med ett K3 företag. Kvaliteten bör jämföras mellan två 

företag inom samma kategori för att bli tillförlitlig anser han. David anser att hans 

professionella omdöme inte påverkas utav vilket regelverk som företag använder, utan det är 

snarare företagets natur. Ett företag som redovisar enligt K3 är antagligen lite mer komplext 

och kräver mer granskning än ett företag som redovisar enligt K2. När företag står i valet att 
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redovisa enligt regelbaserade eller principbaserade standarder anser David att det inte finns 

några direkta tumregler utan det är en bedömning för det specifika företaget. Dock anser han 

att små, okomplicerade och välmående företag ofta bör välja att redovisa enligt K2. 

Fastigheter och uppskjuten skatt är exempel på skillnader som avspeglas i redovisningen 

mellan regelverken förklarar David. 

4.4.2 Revisionsprocessen 

David förklarar hans revisionsprocess från planering till rapportering. Planeringen baseras 

mycket på tidigare erfarenheter av företaget och vid nytt uppdrag krävs mer information från 

företaget om rutiner etc. I planeringen ingår kontakt med företaget, vilket man i själva 

granskningsprocessen kan klara sig utan om inga frågor uppkommer förklarar David. I 

granskningsprocessen bedöms både rutiner samt siffrorna. Han ser även över förvaltningen, 

till exempel att skatter och avgifter redovisas och betalas i rätt tid och med rätt belopp samt att 

man har ett tillförlitligt försäkringsskydd. Vid rapporteringen avlämnas alltid en 

revisionsberättelse, enligt standardutformningen eller avvikande. Vid upptäckta problem, 

brister etc. kan även ett revisions PM lämnas. Större bolag vill ofta alltid ha ett PM över 

utförd granskning oavsett om problem upptäckts eller ej förklarar David. Införandet av K-

projektet har påverkat revisionsprocessen på så sätt att det krävt mer tid av revisorer eftersom 

de behöver lära sig och ta ställning till de nya reglerna. Posten pågående arbeten redovisas på 

olika sätt i det regelbaserade respektive principbaserade regelverken. Då David arbetar främst 

med K2, krävs det vid arbete med K3 en uppdatering av reglerna. Han anser att K2 har 

förenklat revisionen då det krävs färre tilläggsupplysningar. Han menar att komplexiteten i K3 

på sätt och vis gör revisionen mer komplicerad, detta beror på att det är mer att granska 

eftersom det finns fler faktorer att ta hänsyn till menar David. David anser inte att planeringen 

av revisionen skiljer sig särskilt mycket när företag redovisar enligt det regelbaserade K2 eller 

det principbaserade K3. En skillnad kan vara gällande informationsinsamlingen, ett större 

företag har ofta mer komplicerade rutiner och kräver därför mer informationsinsamling än ett 

litet företag där ägaren utför alla rutiner själv. Han menar att K3 ofta används av större företag 

och vid granskningen åker han ut och besöker dessa företag i större utsträckning, av detta 

tycker David att han får en närmre kontakt och större förståelse för företaget. Det finns 

omständigheter som är lättare respektive svårare att granska enligt David, och han menar att 

det alltid är enklare att granska om revisorn har en nära kontakt med bolaget. Då revisionen 

genomförs på plats hos företaget har revisorn nära till svar och har möjlighet att ställa frågor, 

vilket gör att förståelsen för företaget ökar. Enligt David har valmöjligheten mellan K2 och 

K3 fått konsekvenser för hans arbete i form av att det blivit mer tidskrävande. I de få K3-

företag som David arbetar med händer det ibland att saker uppkommer som han inte är van 

vid och då måste han läsa på vilket tar mer tid. Enligt David medför detta en kostnad som 

kanske inte kunden ska behöva stå för utan den kostnaden får han ta själv. David anser att det 

kan vara både lättare och svårare att uttala sig i revisionsberättelsen men det beror inte på 

regelverken utan snarare på företagets utseende. 
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Risk- och väsentlighetsbedömning 

David tycker att risk och väsentlighetsbedömning är viktigt och anser att det finns risk för 

felaktigheter som kan vara både medvetna eller uppkomna av misstag. Han granskar alltid 

skatter och avgifter lite extra eftersom fel i dessa ger större konsekvenser enligt David. 

Fördelen med att revisorer använder sitt professionella omdöme är att substansgranskningen 

kan minskas. Nackdelen med professionellt omdöme är risken för att bli hemmablind. 

Revisionsbyrån som David arbetar på har specifika guidelines vid bedömningar av risk och 

väsentlighet. Vid bedömning av väsentlighet utgår David från modellen APTA och gör upptill 

en egen bedömning. Han anser att siffrorna i balans- och resultaträkningen spelar en stor roll 

vid revisionen, framförallt det egna kapitalet i balansräkningen. Enligt David innebär stor risk 

en mer detaljerad granskning och en mindre risk innebär en mindre detaljerad granskning. I 

större företag är ofta rutinerna bättre upprättade och då granskar han en rutin istället för 

verifikationer. Risken för att väsentliga felaktigheter finns beror enligt David på vem som gör 

årsredovisningen och redovisningen. Områden som David anser är mer riskfyllda och 

granskar hårdare är bland annat skatter och avgifter då det kan ge stora konsekvenser. Även 

intäktsredovisningen och risk för oegentligheter är viktiga områden att granska. Dessa 

riskområden anser han inte skiljer sig åt mellan det regelbaserade eller principbaserade 

standarderna. Det som skiljer kan vara ett företags komplexitet, ofta redovisar komplexa 

företag enligt principbaserade standarder. När David ser högre risk agerar han direkt och 

genomför mer substansgranskning och lägger större fokus på dessa riskområden, även en 

närmre kontakt med företaget tas. Risk- och väsentlighetsnivån kan skiljas åt vid företag med 

regelbaserad respektive principbaserad redovisning menar David, men anser att det enbart 

beror på att principbaserade företag ofta är större och har större komplexitet. 

Övriga kommentarer 

För David spelar det mindre roll vilket regelverk han arbetar med, men anser att han känner 

sig mer trygg med det regelbaserade K2. Han anser att K2 och K3 inte är optimala regelverk 

utan att det alltid finns saker att förbättra. 

 

4.5 Intervju med Revisor Erik 

Erik arbetar på en revisionsbyrå som tillhör “the Big Four”. Har arbetat som revisor sedan 

2008 och blev auktoriserad 2011. Erik arbetar främst med mindre och medelstora aktiebolag 

men också med andra ekonomiska föreningar. Han arbetar med företag som redovisar enligt 

ISA, K-regelverken och IFRS, men Erik arbetar mest med K2. 

4.5.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Erik tycker att Bokföringsnämndens införande av K- projektet har varit bra. Han menar att 

strukturen, upplägget och tankesättet är bra eftersom K3 är till för vanliga lite större företag 

som ska ha mer upplysingskrav medan K2 ska vara lite förenklat och passa mindre företag. 

Erik har aldrig funderat på om K2 och K3 kan klassificeras som regel- respektive 

principbaserad, men anser att det är en bra sammanfattning. Eriks uppfattning om 

regelbaserad och principbaserad redovisning är att det finns fördelar och nackdelar med båda. 
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Han menar att med regelbaserat kan det bli lättare då det är mer standardiserat. Det blir även 

lättare att jämföra. Dock menar Erik att regelbaserade standarder kan göra att han känner sig 

lite låst och att det inte alltid blir största kundnytta eller intressenytta, i värsta fall kan det leda 

till att redovisningen inte ger en rättvisande bild. 

 

”Som rådgivare gillar man givetvis mer att det ska vara så fritt som möjligt, så att man kan 

anpassa så mycket som möjligt efter det specifika kundbehovet och vad som blir bäst i det 

fallet, som intressent, om jag hade jobbat på en bank så hade jag mer gillat K2-regler där 

allting ungefär är samma, man behandlar allting samma och det går lättare att jämföra saker 

och ting.” 

Fördelen men K2 eller regelbaserade redovisningar är enligt Erik att det ofta är mer 

jämförbart och innebär mindre möjligheter att göra konstigheter. Nackdelen med K2 är enligt 

Erik att han ibland känner sig för begränsad. Detta är istället fördelen med K3 som ger större 

utrymme. Erik håller inte riktigt med om att ett principbaserat regelverk leder till högre 

kvalitet, då han anser att användare generellt innehar den kompetens som krävs och kvaliteten 

i principbaserade blir sämre. Hade redovisningen upprättats på samma sätt hade det blivit en 

bättre redovisning med högre kvalitet. Erik menar att vid principbaserad redovisning, K3, 

ställs högre krav på revisorns professionella omdöme. Detta beror på att K3 ställer högre krav 

och innehåller svårare saker att bedöma än vad K2 gör då det används av mindre företag och 

därmed ofta är mindre komplext. Erik menar att K3 innehåller mer upplysningskrav om 

exempelvis risker och osäkerhetsfaktorer. Detta är något som kan vara svårt att granska menar 

han. 

”Desto större och spretigare det är och på grund av att företagen som har K3 oftast är större, 

blir den inneboende risken högre, det blir svårare att revidera det och svårare att ha att göra 

med. Det ställer högre krav på revisorn och rådgivaren.” 

 

Företags val att tillämpa K2 eller K3 avgörs av företagets storlek och dess komplexitet, vi 

tänker praktiskt i den frågan menar Erik. Han menar att ifall företaget inte behöver K3 väljes 

givetvis K2. Däremot finns det vissa företag som rekommenderas att välja K3 från början, 

exempelvis om det är ett utvecklingsföretag. Skillnader mellan K2 och K3 som avspeglas i 

redovisningen handlar framförallt om upplysningskraven. Enligt Erik innehåller K3 tyngre 

upplysningskrav vilket gör att det tar längre tid och är lite jobbigare att revidera. 

4.5.2 Revisionsprocessen 

Erik förklarar revisionsprocessen genom ett exempel av ett normaluppdrag. Om ett företag 

omsätter 50 miljoner och har en egen redovisningsavdelning samt kalenderår börjar Erik med 

planeringen av uppdraget i augusti. Under planeringen sker flertal saker, bland annat räknas 

ett väsentlighetstal fram, Erik ser efter risker, planerar vilka konton han ska granska, vad han 

ska göra i löpande- respektive bokslutsgranskningen. Efter planeringen åker Erik ut till 

företaget, detta sker ofta under hösten, då granskas internkontrollen och rutiner. Om företaget 

har lager är Erik även med under inventeringen som äger rum runt årsskiftet och har företaget 

inte lager så träffas de nästa gång framåt våren för att granska årsbokslut och 
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årsredovisningen. Efter granskningen sker en avrapportering och revisionsberättelsen skrivs. 

Så här ser ett standarduppdrag ut enligt Erik. Erik uppfattning är att revisionsprocessen inte 

skiljer sig åt beroende på om företaget redovisar enligt regel- eller principbaserade regelverk. 

Dock är det mer upplysningar i K3-redovisningen som gör att det blir mer att granska. Men 

anledningen till det är att det är ett större företag och inte på grund av att de redovisar enligt 

K3 menar han. 

 

”Skulle det vara två exakt lika stora företag och det ena har K2 och det andra K3 är den enda 

skillnaden att det är lite mer upplysningar i årsredovisningen för K3-företaget som man får 

kolla på.” 

 

Erik anser inte att revisionsprocessen förenklas när företag använder K2, och komplexiteten i 

K3 gör inte heller revisionen mer komplicerad. Planeringen av en revision gällande 

väsentlighets- och riskbedömning skiljer sig inte åt då företag använder regelbaserat 

respektive principbaserat regelverk anser Erik. Det är framförallt vad det är för typ av företag 

som är avgörande, till exempel i kommunala företag är riskbedömningen högre på grund av 

att det är publika företag menar Erik. Erik menar att det finns omständigheter som är lättare 

respektive svårare att granska. Det som är absolut svårast är fortsatt drift-frågan men alla 

subjektiva frågor som fortsatt drift, värderingsproblematik är otroligt svåra enligt Erik. Även 

varulager anser han är en svår post medan övriga poster är ganska lätta.  Valmöjligheten 

mellan K2 och K3 tror Erik kommer ha konsekvenser för hans arbete. K3 är mer komplext 

och rådgivningsintensifierat än vad K2 är, Erik menar att kunderna ofta inte kan och att de 

behöver hjälp och stöd i att upprätta bokslutet. Valet av K3 kommer därför leda till mer 

revisionsnära rådgivning och mer konsultation enligt Erik. 

Erik anser inte att det är svårare att uttala sig i revisionsberättelsen efter granskning av 

regelbaserad respektive principbaserad redovisning. Det som kan vara svårt att uttala sig om 

är i det fall det finns någon värderingsproblematikfråga eller fortsatt drift-fråga men de kan 

finnas i både K2 och K3-företag menar han. 

 

Risk- och väsentlighetsbedömning 

Eriks tankar angående bedömning av risk och väsentlighet, 

 

”jag tycker det är hyffsat lätt att hitta en bra väsentlighetsnivå som både ger intressenterna 

mervärde och kunden mervärde.” 

 

Erik menar att det svåra med risker är om det finns risker där slutsatsen kommer byggas på en 

subjektiv ansats eller subjektivt tycke kring en värderingsproblematikfråga eller kring fortsatt 

drift-fråga. Erik säger vidare att många kunder förväntar sig att han kollar på allt och att 

allting ska stämma. I dessa fall blir det att han får kolla på mer saker och revisionen blir 

dyrare för kunden, men om kunden är nöjd med det sättet så menar Erik att han ställer in 

väsentlighetsnivån och risknivån efter det. Enligt Erik är det både en fördel och en nackdel att 

revisorer använder sitt professionella omdöme i arbetet. För Erik är det för egen del en fördel 

att få använda sig av sitt professionella omdöme då detta ger möjlighet att kunna anpassa 
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saker och göra egna bedömningar. Samtidigt menar Erik att när han tänker bredare, på 

intressenterna så kan det vara en nackdel att professionellt omdöme används eftersom 

exempelvis väsentlighetsbedömingen kommer skilja sig mellan varje revisor och att det för 

intressenter hade varit bättre om bedömningen varit enhetligt. 

 

”Om man tar väsentlighetstal t.ex., det är ju bättre på ett sätt att det hade varit bestämt, att 

man utgår alltid från detta och det ska alltid vara så, för då hade allting blivit enhetligt. För 

professionella bedömningar från mig och Nisse och Marie kan skilja sig enormt mycket.” 

 

Vid bedömning av väsentlighet använder Erik revisionsbyråns egna regelverk. Grunden för 

bedömningen är siffrorna i balans- och resultaträkningen och han kan inte avvika från de 

intervaller som finns, men är ändå tvungen att lyfta blicken menar Erik. Vidare anser Erik att 

det är viktigt att inte stirra sig blind vid bedömningen av väsentlighet. Han utgår från vissa 

parametrar som omsättning, balansomslutning, eget kapital och rörelseresultat. Efter detta 

försöker han tänka på var en felaktighet skulle kunna få en intressent att fatta ett annorlunda 

beslut. Erik använder den valda parametern men bygger sen in det i sin professionella 

bedömning och justerar kring det. Erik menar att hög risk innebär ökad granskning och ökat 

dokumentationskrav. Han anser att det finns större risk för felaktigheter i principbaserad 

redovisning eftersom det är mer uppgifter som ska fram och för att det är mer ansvar för kund 

och på revisor. Erik menar att det inte är möjligt att granska allt utan måste göra en avvägning 

och därför finns det större risk för felaktigheter. Dock tror inte Erik att det är större risk för 

väsentliga felaktigheter. 

Erik förklarar att väsentlighetsbedömningen går till på exakt samma sätt oavsett om företaget 

använder regel- eller principbaserade standarder. Enda skillnaden är att granskningen av 

årsredovisningen är lite mer omfattande vid principbaserade. Det finns områden som är mer 

riskfyllda, dessa är exempelvis varulager, men alla subjektiva områden är mer riskfyllda 

menar Erik. Han anser inte att riskområdena skiljer sig åt mellan regel- och principbaserad 

redovisning. Det enda Erik tänker på är närståendetransaktioner, i K3-redovisning är det mer 

upplysningskrav på detta och närståendetransaktioner kan vara lite känsligt. Kunderna vill 

inte ge ut för mycket information samtidigt som det finns krav på att en viss nivå av 

information ska finnas, på så sätt kan det vara en större utmaning med K3 enligt Erik. 

Övriga kommentarer 

Erik föredrar K2 för att det är lättare att revidera, samtidigt menar han att K3 är roligare att 

läsa eftersom det är mer information i en K3 redovisning än i en K2-redovisning. Erik anser 

att det fortfarande finns saker kvar att förbättra i K2 och K3-regelverken. Grundtanken att 

mindre företag med mindre risker ska ha ett lättare regelverk och vara mer standardiserat och 

större företag ska ha mer upplysningar tycker Erik är bra. 

4.6 Intervju med Revisor Filip 

Filip arbetar på en revisionsbyrå som tillhör “the Big Four”. Har arbetat som revisor sedan 

2010, är inte auktoriserad idag men ska snart avlägga revisorsexamen. Filip arbetar med en 

bred uppsättning av företag, allt från små enmansbolag till större IFRS-bolag. Generellt 
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främst med små- och medelstora företag. Han arbetar med företag som redovisar enligt K2 

och K3 samt några få företag som använder IFRS. Filip arbetar ungefär lika mycket med K2 

respektive K3. 

4.6.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Filip tycker att Bokföringsnämndens införande av K-projektet underlättat genom att det 

tydliggjort och begränsar då de nu har K2 eller K3 att hålla sig till. Filip anser att införandet 

har påverkat revisionsprocessen genom att det främst vid övergången uppkommit mer frågor 

och att företagen kan redovisa på nya sätt. Dock menar han att hela revisionen görs enligt ISA 

och att det mer är individuella poster som skiljer mellan de olika regelverken. Filip anser att 

K2 och K3 överlag går att klassificera som regelbaserat respektive principbaserat. 

Filips uppfattning om regelbaserad respektive principbaserad redovisning är att han i det 

dagliga arbetet inte tänker särskilt mycket på att regelverken är uppbyggda på det ena eller det 

andra sättet. Enligt Filip leder den principbaserade redovisningen till fler bedömningar och 

mynnar ut i högre risk på grund av att bedömningarna kan vara mer eller mindre bra, detta är 

något som de som revisorer kan behöva ta det i beaktning och granska mer. Fördelarna med 

K2 är framförallt att det ska vara enkelt, litet och ge få valmöjligheter, nackdelen är att det 

kan begränsa, men då finns möjligheten att välja K3 menar Filip. Han anser att både K2 och 

K3 är bra på sina sätt beroende på vad företaget har för poster i årsredovisningen samt vad de 

sysslar med. Filip anser att ett principbaserat regelverk ofta ger bredare och mer information 

vilket eventuellt kan leda till högre kvalitet i redovisning. Samtidigt tycker han inte att det går 

att generalisera och säga att principbaserat alltid leder till högre kvalitet. Filip menar att ifall 

allt skulle göras “by the book” och alla har alla upplysningar som behövs och så vidare är 

egentligen K3 bättre, men det är inte hur verkligheten ser ut. Filip anser att det professionella 

omdömet påverkas väldigt lite av att företaget redovisar enligt regel- eller principbaserade 

standarder. Dock känner han att det professionella omdömet används mer vid 

bedömningsposter i K3-redovisning. Enligt Filip blir det ofta mer diskussioner med företaget 

när de använder K3 och då handlar det om att förstå hur kunden tänker och även kolla i andra 

regelverk för att se om det verkligen går att göra på det sättet. 

 

”Själva revisionen gör vi enligt revisionsstandarder ISA och där tas ej beaktning vilket 

regelverk som företagen i sig redovisar efter”. 

Företags val av att tillämpa regel- respektive principbaserad standarder beror helt och hållet 

på vad för poster i redovisningen företaget har anser Filip. Om det är ett litet företag som inte 

har något avancerat ser inte Filip någon större mening med att företaget ska välja K3. En K2-

årsredovisning är bra för ett litet företag som har enkel redovisning, på samma sätt är K3 

väldigt bra för mer komplexa företag som generellt kan ha mer bedömningar menar han. 

Exempel på hur skillnaderna mellan regelverken avspeglas i företagens redovisning kan man 

enligt Filip speciellt se gällande byggnader och komponentindelning i K3-redovisning, där är 

det många företag som försökt undvika K3 för att fortsätta göra planenlig avskrivning. 

Gällande K2 upplever Filip att många företag inte utnyttjar förenklingsreglerna tillräckligt, 

framförallt gäller det periodiseringar. 
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4.6.2 Revisionsprocessen 

Filip förklarar övergripande hur en revisionsprocess ser ut med en ny kund. Det första som 

sker är att ett antagande angående kunden måste göras. Då görs en prövning om olika 

oberoende och andra risker för att avgöra om de överhuvudtaget ska anta kunden. Blir kunden 

antagen är nästa fas planering för granskningen, denna ska göras så tidigt som möjligt och 

följer med under hela processen. Under granskningens gång kan det dyka upp saker som gör 

att den första planeringen behöver uppdateras. Planeringen innefattar en granskning av förra 

årets siffror, samt de siffror som finns tillgängliga så nära planeringen det går. Det bestäms 

även vilken väsentlighet som ska arbetas efter. Enligt Filip ser de efter vilka risker som finns 

och hur de ska bemötas och det görs även en tidsplan. Efter detta steg kommer granskningen 

som genomförs utifrån planeringen. Granskningen kan se väldigt olika ut beroende på vad de 

kommit fram till att det finns för risker och vilken granskningsansats som valts. Hur lång tid 

det tar att granska beror på företagets storlek, ett stort företag tar några veckor och ett mindre 

kan ta en dag menar Filip. När granskningen är genomförd ska den mynna ut i en 

revisionsberättelse och sen en rapportering. Rapporteringen ser även den olika ut beroende på 

vad kunden vill ha. 

Filip tycker inte att revisionsprocessen skiljer sig åt beroende på om företaget redovisar enligt 

regel- eller principbaserade regelverk. Anledningen till detta är att revisionen inte görs utifrån 

vilket regelverk företaget använder utan granskningen görs enligt ISA. Filip tycker dock att 

K2-redovisning gör revisionsprocessen lättare, framförallt årsredovisningsmässigt med 

tilläggsupplysningar, K2 kräver väldigt lite och blir därför mycket lättare och mindre menar 

Filip. Samtidigt menar han att poster med bedömningar generellt är fler i en K3-redovisning 

och när det är bedömningar i en post måste han alltid ta detta i beaktning. Det leder ofta till 

diskussion vilket kan innebära mer arbete och därmed kan en K3-redovisning vara mer 

komplicerad att revidera då den innehåller fler poster som kan vara komplexa och behövs ta i 

beaktning anser Filip. 

 

”Om det beror på K3 i sig eller att det beror på att bolaget i sig ofta är större det kan jag inte 

säga.” 

 

Enligt Filip är det ofta de olika årsredovisningsposternas egna karaktärer som avgör om det är 

svåra att granska eller inte. Han menar att hur stor del av posten som består av bedömning 

påverkar hur svårt det är att granska, men det kan även vara poster som det inte är så mycket 

bedömningar i som är svåra. Då är posterna ofta stora vilket i sig kan innebär en risk. 

Filip anser att valmöjligheten mellan K2 och K3 har haft konsekvenser för hans arbete. 

Främst märkte Filip av detta vid övergången då de fick väldigt mycket mer frågor eftersom 

företagen behövde göra en helt ny årsredovisning. Filip menar att det förra året gick åt mycket 

mer tid avseende årsredovisningen för de företag som valt K3. För årsredovisningar 

upprättade enligt K2 var det nästan tvärtom, detta eftersom det generellt sätt är mindre 

upplysningar och mindre information i årsredovisningen än vad man tidigare haft enligt Filip. 

Han anser även att rådgivningen ökat sen införandet av K-regelverket, främst kring 
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byggnader, komponentindelning och uppskjuten skatt. Filip anser att det inte är några 

konstigheter att ta fram en vanlig standard revisionsberättelse, det är däremot svårare när det 

gäller att ta fram en avvikande. Han tycker dock varken att det blir lättare eller svårare om 

företagets redovisning är upprättad enligt regel- eller principbaserade standarder. 

”Det följer inte heller K2 eller K3 utan det är revisorslag som styr det. Har man gjort 

granskningen på rätt sätt och beaktar principer de har löpande och gör allt som man ska så 

spelar det ingen roll när själva revisionsberättelsen ska fram.” 

 

Risk- och väsentlighetsbedömning 

Filips tankar angående bedömning av risk och väsentlighet är att få en övergripande blick för 

företaget. Detta genom att studera förra årets årsredovisningar och skapa en övergripande 

bedömning och om han medverkade i revisionen och granskningen förra året för det berörda 

företaget. Om det finns några generella övergripande risker som exempelvis fortsatt drift 

menar Filip att det är något väsentligt att beakta i hela granskningen vilket genererar till en 

lägre väsentlighetsnivå och att fler moment genomförs. Även tankegångar kring 

oegentligheter görs alltid och intäkter är alltid en väsentlig post. 

 

“Till viss del beroende på vad företaget har för redovisningsprincip, kan det innebära att det 

finns mer eller mindre bedömningar i posten.” 

Filip anser att det professionella omdömet är en väsentlig del i arbetet och spelar en stor roll. 

Det hade varit svårt att utesluta det professionella omdömet och istället ha mer maskinstyrt 

vid en revision. Det svåra med professionell bedömning är att revisorer tycker olika. Filip kan 

inte direkt ge några specifika fördelar eller nackdelar med det professionella omdömet utan 

ser mer att det kan finnas en risk med själva dokumentationen utav själva bedömningen. Om 

revisorsnämnden granskar en revision och anser att den professionella bedömningen inte 

uppnår kraven kan en varning eller mer utges.  Måttstocken som används vid bedömningen av 

väsentlighet enligt Filip är ofta en samlad bedömning av främst omsättning och resultat och 

utgår från företagets tillgängliga siffror. Hans förklarar även att självklart beaktas företagets 

likviditet och eget kapital och dess risker. Vid bedömning av väsentlighet och risk anser att 

Filip att siffrorna i balans- och resultaträkningen spelar stor roll. 

 

“De är alltid utgångspunkten, alltid grunden för hur vi bedömer väsentligheten. Det är inte 

alltid lätt att sätta en väsentlighet, det kan vara komplicerat, det kommer också mycket med 

det professionella omdömet och mycket med erfarenheten.” 

 

Det finns risk för att en mindre erfaren revisor lägger för mycket vikt på en enskild siffra och 

inte ser helheten, det är viktigt att övergripande kunna förstå väsentlighet menar Filip. Filip 

menar att det finns olika risker, vid stora risker som omfattar hela företaget exempelvis 

fortsatt drift påverkas väsentlighetstalet och blir lägre. Väsentlighetstalet påverkar hur 

detaljerad granskningen blir och han anser att ett lägre tal leder till en mer detaljerad 

granskning. Riskbedömningen utgår vanligtvis från post för post och menar att. 
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“Gör vi bedömningen att det finns en högre risk i ett visst påstående så innebär det att vi 

måste granska det mer. Det hänger ihop risk och arbetsinsats!” 

 

Filip förklarar att oväsentliga poster som inte innefattar några risker kräver inte mycket arbete 

och menar att fokus ska läggas på de större och riskfyllda posterna under granskningen. Han 

menar att det finns större risk för väsentliga felaktigheter i K3 redovisning då bedömningar 

alltid är i beaktning. Vid risk- och väsentlighetsbedömning konstateras vilket regelverk som 

företaget använder, men bedömningen sker främst post för post och inte beroende av vilket 

regelverk som används menar Filip. Tillämpas K3 innebär det att vissa poster kan behöva 

granskas mer då bedömningar har gjorts. Filips revisionsbyrå har generella guidelines och 

utgångspunkter i sina system. Dessa är riktlinjer men är inte avgörande utan det är den 

sammanlagda bedömningen och den professionella bedömningen som i slutändan är 

avgörande. När Filip ser riskfyllda poster fokuserar han på att skapa förståelse och hur 

företaget har tänkt. Är det bedömningar i posten intervjuar och pratar Filip med de personer 

på företaget som ansvarar för redovisningen för att skapa förståelse för hur bedömningarna 

gjorts. Filip anser att de finns områden som är mer riskfyllda och behöver granskas mer, dessa 

är områden som innehåller bedömningar och är komplexa. Enligt Filip kan riskområden skilja 

sig åt mellan regel- och principbaserade standarder och beror på post och hur det påverkas av 

regelverket. 

Övriga kommentarer 

Filip föredrar inte något av regelverken framför det andra. Han anser att vissa poster i K3 kan 

vara knepiga och att det kan vara roligt när tiden finns att grotta ner sig i mer knepiga frågor. I 

K2 blir det ofta inte en djupare granskning, vilket även det ibland kan vara skönt enligt Filip.  

 

“I K2 blir det oftast inte en djupare granskning, vilket kan var jätteskönt det också, att bara 

sitta och pricka när man inte har så mycket tid och få det genomgånget och klart.” 

 

Filip anser att K2 och K3 är dugliga regelverk dock inte helt optimala. Han tycker att K2 hade 

kunnat göras ännu mer regelbaserat och att de frivilliga förenklingsreglerna hade kunnat tas 

bort. Det hade förenklat ännu mer anser Filip. Gällande K3 tycker han att vissa delar är lite 

väl omfattande för små svenska företag. Något som är positivt i K3, är att det för mindre 

företag som väljer K3 frivilligt finns vissa frivilliga tilläggsuppgifter som kan väljas bort. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera den insamlade empirin med hjälp av den teoretiska 

referensramen. 

5.1 Princip- och regelbaserad redovisning 

Samtliga respondenter tycker att bokföringsnämndens införandet av K-regelverken har varit 

positiv, Bella menar att innan införandet var revisorer tvungna att ta hänsyn till många olika 

regler och standarder, K-regelverken har inneburit förenkling. Respondenterna anser att 

regelverken inte är helt optimala ännu utan förbättringar kan ske. Detta menar vi är ett logiskt 

resonemang då K-regelverken infördes i början av 2014 och det är först nu effekterna av 

införandet blir synliga. 

 

Bokföringsnämnden har valt att klassificera K2 som regelbaserat och K3 som 

principbaserat och denna klassificering får medhåll utav respondenterna i helhet. Redan vid 

första åtanke kopplar Anna, Bella, Caroline, David och Filip ihop K2 och K3 som regel- och 

principbaserat medan Erik behöver lite betänketid då han aldrig tidigare funderat över detta. 

Han kommer tillslut fram till att det är en bra sammanfattning Även Filip berättar att han i sitt 

dagliga arbete inte lägger stor vikt vid regelverkens uppbyggnad. Att majoriteten av 

respondenterna drar koppling mellan K2 och K3 som regel- respektive principbaserade 

regelverk menar vi beror på att den svenska utformningen av K-regelverken till stor del 

påminner om de två internationellt dominerande redovisningsregelverken, det regelbaserade 

US GAAP och det principbaserade IFRS. Två av respondenterna kopplar inte vid första 

åtanke ihop K2 och K3 som regel- och principbaserat. Det svenska K2-regelverket har av 

Bokföringsnämnden klassificerats som regelbaserat, vi drar däremot slutsatsen att K2 inte kan 

anses vara ett helt renodlat regelbaserat regelverk då det i vissa fall kräver att en del 

bedömningar görs. Detta förklarar enligt oss de två respondenternas tvekan. En annan 

förklaring kan enligt Bennet et al. (2006) vara att princip- och regelbaserat är begrepp som 

sällan används i revisorers praktiska arbete utan endast är relativa benämningar. 

5.1.1 Regelbaserade regelverk 

Alla respondenter har en överensstämmande bild av att det finns en enkelhet i regelbaserade 

regelverk, denna bild återspeglas i Nelson (2003) och Agoglia et al. (2011) beskrivning av 

vad ett regelbaserat regelverk består utav. Respondenterna tycker att enkelheten leder till att 

bland annat upprättandet av årsredovisningen, bokslutet och revisionen blir förenklad. Att det 

blir förenklat beror enligt Anna på att regelbaserade regelverk innehåller schablonlösningar, 

och David menar att det krävs färre tilläggsupplysningar. Tweedie (2007) och Walker (2007) 

anser att regelbaserade regelverk berättar för användarna vad och hur de ska göra i olika 

sammanhang och innehåller enligt Alexander och Jermakowich (2006) tydliga riktlinjer och 

vägledning hur regelverket ska användas, dessa åsikter framkommer även under intervjuerna 

med Anna och Erik, de tycker att det finns mindre möjligheter att göra fel i redovisningen 

eftersom regelverket är standardiserat. Bella och Erik anser att jämförbarheten ökar om 
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företaget använder regelbaserade regelverk. Vilket styrks av Collins et al. (2012) och 

Wüstemann och Wüstemann (2010) som menar att regelbaserade regelverk minskar 

skillnaderna i redovisningen och ökar jämförbarheten mellan företags redovisningar.  

Enligt både empirin och teorin ökar jämförbarheten vid regelbaserade regelverk på grund av 

enkelheten och regelverkets standardiserade riktlinjer som leder till att alla årsredovisningar 

upprättas på samma grunder. Vi anser att det finns en risk för att redovisningens jämförbarhet 

istället kan komma att minska då den enbart skapas utifrån regelverket vilket innebär att alla 

årsredovisningar ser precis likadana ut och därmed inte visar särskilt mycket om företaget och 

deras verklighet. 

 

Majoriteten av respondenterna framför på olika sätt samma nackdel med regelbaserade 

regelverk, nämligen att det kan medföra en begränsning på grund av enkelheten i reglerna 

både för de som revisorer men också för företaget som upprättar redovisningen. Vi drar 

slutsatsen att enkelheten i regelbaserade regelverk kan begränsa revisorer i deras arbete 

genom att möjligheten för professionella bedömningar tillåts i liten utsträckning. 

Begräsningen kan enligt Phillips et al. (2010) och Falkman (2000) leda till att företag får svårt 

att på ett bra sätt visa den verkliga finansiella ställningen. 

5.1.2 Principbaserade regelverk 

Respondenterna är eniga om att principbaserade regelverk innehåller fler bedömningar och 

uppskattningar jämfört mot ett regelbaserat regelverk. Detta bekräftas av Nelson (2003) som 

förklarar att det principbaserade regelverket har begränsad vägledning. Dickey och Scanlon 

(2006) menar att regelverket är mer generellt i sin natur. Vi tolkar det som att principbaserade 

regelverk ger större frihet vilket bidrar till egna tolkningar och bedömningar. Respondenterna 

menar att en principbaserad redovisning skapar fler diskussioner kring poster som innehåller 

värderingar upprättade av företaget själva. Detta tycker vi är logiskt då regelverket innehåller 

mindre vägledning och snarare ska fungera som en instruktion i de beslut som ska tas, men 

inte förklara hur redovisningen bör göras.  

 

Vi menar att det finns större risk för agentkonflikter i företag som redovisar enligt 

principbaserade standarder eftersom det saknas tydlig vägledning som leder till att fler 

bedömningar behöver göras. I och med att principbaserade standarder ger revisorn större 

frihet finns det en risk att bedömningarna gjorda av revisorn och företaget kommer att se olika 

ut. I de fall revisorn gör annorlunda bedömningar än företaget menar Artsberg (2005) att 

relationen mellan parterna kan bli konfliktladdad då båda parter anses vara nyttomaximerade. 

 

Flertalet respondenter likt vår teori, exempelvis Carmona och Trombetta (2008), menar att 

principbaserade standarder sannolikt kommer spegla en mer rättvisande bild av den finansiella 

informationen och företaget. Vilket vi anser är effekten av att principbaserade regelverk 

innehåller mer information och för att hänsyn kan tas till fler faktorer än i regelbaserade 

standarder.  

Hos respondenterna råder det delade meningar gällande ifall kvaliteten på redovisningen blir 

bättre vid principbaserade standarder. Anna anser att principbaserade regelverk ofta ger en 
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bättre redovisning, Caroline och David anser att kvaliteten till viss del ökar vid ett 

principbaserat regelverk. I teorin anser Bella, Erik och Filip att det principbaserade 

regelverket skapar högre kvalitet men att det i praktiken inte alltid är fallet. De menar att 

kvalitén påverkas i hög grad utav vem som framställt redovisningen. Av detta tolkar vi det 

som det ställs högre kvar på de som upprättar redovisning, både gällande kunskap och 

erfarenhet på grund av att det saknas tydlig vägledning och regler i principbaserade 

standarder. Vi menar dock att företag som använder sig av principbaserade regelverk genom 

anpassade lösningar kan eftersträva verkligt värde vilket borde leda till högre kvalitet på 

redovisningen.  

 

Respondenterna menar att det finns en del nackdelar med principbaserade regelverk. Bland 

annat säger de att fler bedömningar och tolkningar kan leda till att redovisningen innehåller 

brister eller fel på grund av att företaget inte använt regelverket på rätt sätt. Vi drar slutsatsen 

att det finns risker med principbaserade regelverk, bland annat kan de som upprättar 

redovisningen ta för vida svängar vid tolkningar. Erfarenhet anser vi är en faktor som kan 

påverka uppkomsten av fel och brister. Vi menar att det finns risk att en oerfaren person gör 

felaktigheter men samtidigt att den på grund av osäkerhet kan vara mer försiktig och mindre 

riskbenägen vilket borde minska väsentliga felaktigheter. En erfaren person borde å andra 

sidan göra mindre felaktigheter, vi ser dock en risk även med erfarna då de kan ha en viss 

övertro på sig själva och bli mindre försiktiga.  

Det finns även en risk att företaget väljer att redovisa på andra grunder än att ge en rättvisande 

bild. Detta är enligt oss ytterligare ett tecken på att det finns en större risk för agentkonflikter i 

företag som redovisar enligt principbaserade standarder, då företaget kan redovisa på andra 

grunder med sin egenvinning i baktanke.  

5.2 Revisionsprocessen 

I vår studie undersöktes både mindre revisionsbyråer och Big Four byråer. Vi har inte kunnat 

se att revisionsprocessen skiljer sig beroende på om revisionsbyrån klassificeras som mindre 

eller Big Four. Flertalet respondenter samt teori, exempelvis Carrington (2014), menar att 

revisionsprocessen kan se olika ut på olika revisionsbyråer men inleds med ett accepterande 

av uppdrag. Det varierar även beroende på kunden, företagets bransch, uppbyggnad, 

individuella faktorer och de risker som finns. Porter et al. (2014) menar att revisionsprocessen 

består av tre steg planering, granskning och rapportering. Respondenterna beskriver 

revisionsprocessen på ett likartat sätt, med några mindre skillnader. Vi kan dock se att alla tre 

faser som Porter et al. (2014) presenterar finns i samtliga respondenters beskrivning av 

revisionsprocessen.    

5.2.1 Påverkan av regelverken 

Det föreligger en enighet mellan respondenterna gällande regelverkens påverkan på 

revisionsprocessen. Samtliga respondenter tycker att regelverken inte påverkar 

revisionsprocessen, valet av regelverk styr endast hur upprättandet av redovisningen, 

årsredovisningen och bokslutet kommer ske. Revisionen utgår istället ifrån 
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revisionsstandarden ISA. Detta resonemang tycker vi var intressant och motsägande. När vi 

ställde en rak fråga ”hur påverkas revisionsprocessen av vilket regelverk företag väljer att 

tillämpa?” menade majoriteten att revisionsprocessen inte påverkas alls. När vi sedan gick in 

djupare och ställde andra sorters frågor fick vi svar som tydde på att vissa delar av 

revisionsprocessen indirekt kommer att påverkas.   

 

I planeringsfasen använder samtliga respondenter sig av någon form av vägledningar vid risk- 

och väsentlighetsbedömning. De revisorer som arbetar vid byråer som tillhör “the Big Four” 

utgår ifrån revisionsbyråns egna interna regelverk eller metodik medan de revisorer som 

arbetar vid de mindre byråerna använder APTA-modellen. Alla respondenter anser att 

siffrorna i balans- och resultaträkningen utgör utgångspunkten och har stor betydelse vid risk- 

och väsentlighetsbedömningen. Då revisionen syftar till att granska företagets verksamhet 

samt den redovisning som framställts anser vi att det är logiskt att siffrorna från resultat- och 

balansräkningen är utgångspunkten vid risk- och väsentlighetsbedömning. Risk- och 

väsentlighetsbedömningen ligger till grund för revisionsprocessen. Enligt oss påverkas 

redovisningen direkt av regelverken och vi anser därför att regelverken även indirekt påverkar 

revisionsprocessen eftersom samtliga respondenter säger att de utgår från siffrorna i resultat- 

och balansräkningen. Vid bedömningen tas även andra aspekter i beaktning och tillsammans 

med det professionella omdömet fastställs den slutgiltiga väsentlighetsnivån. Oavsett 

regelverk bygger planering av revisionen på risk- och väsentlighetsbedömning (Mckee & 

Eilifsen, 2000). Respondenterna anser att väsentlighet- och riskbedömningen sker på precis 

likadant sätt oavsett om företaget redovisat enligt regel- eller principbaserade standarder. 

Dock menar Bella att hon under planeringfasen av en revision av ett företag med 

principbaserad redovisning kan behöva tänka efter mer, om företaget är komplext finns det 

fler aspekter att bedöma. Också David menar att en skillnad kan gälla 

informationsinsamlingen då ett större företag ofta har mer komplicerade rutiner än ett litet 

företag och därför kräver mer informationsinsamling. Samtliga respondenter menar att 

granskningen ser lite annorlunda ut vid principbaserad redovisning. Anna menar att de företag 

som använder sig av principbaserade standarder oftast är av mer komplex natur och kräver 

därför en annan typ av granskning. Bella och Anna menar att det finns vissa svårigheter i 

principbaserad redovisning som inte finns i regelbaserad exempelvis finns det fler 

bedömningsposter som kräver granskning. Caroline menar att det kan innebär mer fördjupad 

granskning. Enligt Erik är det är mer upplysningar i en principbaserad redovisning jämfört 

med regelbaserad redovisning och detta gör att det blir mer att granska. Dock anser han att det 

beror på att det är ett större företag och inte på grund av redovisningsstandarden.  Filip tycker 

att regelbaserade standarder gör revisionsprocessen lättare, framför allt 

årsredovisningsmässigt då regelbaserad redovisning innehåller betydligt mindre 

tilläggsupplysningar. Han menar att principbaserad redovisning innehåller fler poster som kan 

vara komplexa och behövs ta i beaktning. Respondenterna anser att det kan krävas mer 

diskussion vid principbaserad redovisning. Att respondenterna anser att det finns fler 

bedömningsposter som kan vara komplexa styrks av Nelson (2003) och Alexander och 

Jermakowicz (2006) som framför att principbaserade standarder består av begränsad 

vägledning och ställer högre krav på kunskapsnivån hos de involverade revisorerna 

(Alexander & Jermakowich, 2006). Carmona och Trombetta (2008) menar att principbaserade 
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standarder ger revisorer större frihet att använda sitt professionella omdöme, detta förklarar 

varför respondenterna anser att det krävs mer diskussioner vid revision av principbaserad 

redovisning. Av ovanstående diskussion blir det tydligt att granskningen, som är en del av 

revisionsprocessen, kan se olika ut om företag tillämpar regelbaserade eller principbaserade 

standarder. Detta anser vi är en intressant observation då samtliga respondenter tidigt i 

intervjuerna tydliggjorde att val av regelverk överhuvudtaget inte påverkar revisionsprocessen 

utan att revisionen styrs av revisionsregleringen ISA och företagets specifika natur. 

Revisionsprocessen avslutas med rapportering då revisorn tar ställning till bedömningar som 

är gjorda under planeringen och granskningen (Carrington, 2014). Majoriteten av 

respondenterna menar att det inte är lättare eller svårare att uttala sig i revisionsberättelsen 

beroende på vilken standard företaget redovisar enligt, utan det snarare beror på företagets 

utseende. Caroline anser att det kan vara svårare att uttala sig i revisionsberättelsen om 

redovisningen är upprättad utefter principbaserade standarder då det innehåller uppskattningar 

och bedömningar. Det svåra i revisionsberättelsen är att uttala sig om ett företags fortsatta 

drift, men det är inget som regelverken påverkar. Filip menar att rapporteringen styrs utav 

revisorslag och inte regelverken. 

 

Vi kan dra slutsatsen att enskilda delar av revisionsprocessen, exempelvis planeringen och 

granskningen kan komma att påverkas av företags val av regelverk, däremot kan vi inte med 

säkerhet säga att det finns ett direkt samband mellan revisionens komplexitet och valt 

regelverk. Enligt oss finns det en möjlighet att principbaserade regelverk medför en mer 

komplex revision, detta då principbaserade regelverk kräver mer bedömningar och innehåller 

mindre vägledning. Samtidigt är det främst större företag som väljer att tillämpa 

principbaserade regelverk och vi kan därför förstå respondenterna åsikter gällande att det 

snarare är storleken på företag än regelverken i sig som påverkar revisionen. Detta kan 

förklaras med att ett större företag i sin natur har fler bedömningsposter och att komplexiteten 

redan finns i företaget oavsett valt regelverk. Nedan vill vi med figur 8 visa att revision och 

redovisningsstandarderna egentligen är skilda från varandra och kopplas enbart samman vid 

bokslutet.  

 

 

Figur 8 Egenutvecklad modell - redovisningsstandarders påverkan på revisionsprocessen 
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6. Slutdiskussion, implikationer och förslag till fortsatt forskning 

I detta kapitel presenterar vi studiens resultat med återkoppling till studiens syfte och 

problemformulering. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med studien var bland annat att beskriva och förklara om valet av redovisningsstandard 

påverkar revisionsprocessen samt om revisorers bedömning av risk och väsentlighet skiljer sig 

åt vid regelbaserad respektive principbaserad redovisning. 

Studiens problemformulering lyder: 

 

●    Hur påverkas revisionsprocessen om företaget redovisar enligt regelbaserad 

respektive principbaserad redovisning? 

 

Vi har kunnat dra slutsatsen att vissa delar av revisionsprocessen kommer att påverkas 

beroende på val av standard, bland annat har vi sett att granskningen kan bli mer omfattande 

och komplex vid företag som redovisar enligt principbaserade standarder. Det går dock inte 

med säkerhet att säga att det beror på regelverket utan kan också vara en effekt av andra 

omständigheter, exempelvis att företaget i sig är större och mer komplext och regelverket blir 

därmed enbart en underliggande faktor. Liknande resultat framkom gällande bedömningen av 

risk och väsentlighet. I grunden genomförs dessa bedömningar på samma vis. Vid 

principbaserad redovisning kan det ibland krävas mer av revisorn under planeringsfasen samt 

att det är fler aspekter att bedöma. Detta beror på att principbaserade regelverk är mer 

komplexa och tillåter att de som upprättar redovisningen får göra egna bedömningar och 

tolkningar av hur standarderna ska tolkas, detta innebär att revisorer måste lägga mer tid på att 

förstå de bakomliggande tankar vid respektive tolkning och bedömning. Rapporteringen som 

är det avslutande steget i revisionsprocessen påverkas inte av redovisningsstandarderna. 

6.2 Implikationer 

Studiens teoretiska bidrag är en ökad insikt om hur redovisningsregler påverkar 

revisionsprocessen, där en viss påverkan har kunnat ses i granskningsfasen samt vid risk- och 

väsentlighetsbedömningen under planeringsfasen. Studiens empiriska bidrag är en ökad insikt 

om hur revisorers arbete påverkas av vilket regelverk företag väljer att tillämpa. Studien 

bidrar även med kunskap om hur revisorer uppfattar regel- respektive principbaserade 

standarder. Studiens resultat kan vara användbart för revisorer i deras praktiska arbete då 

resultatet visar att val av regelverk påverkar revisionsprocessen till viss del.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång, framför allt under arbetet med analysen och slutsatsen, har några 

tankar om förslag till vidare forskning uppstått. Till en början hade det varit intressant att 
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undersöka om samma studie hade utförts i ett annat land inom norden eller Europa hade 

resulterat i samma resultat. 

 

Det principbaserade K3 regelverket är mer komplext och i stort sätt mer passande till större 

företag än det regelbaserade K2. Av vår studie har det framkommit att en del mindre företag 

som är verksamma inom vissa branscher eller driver en viss verksamhet väljer eller till och 

med tvingas tillämpa K3 istället för K2 för att kunna redovisa bättre hur den faktiska 

verkligheten ser ut. Det hade varit intressant att undersöka hur dessa mindre företag uppfattar 

kostnaden och nyttan utav att upprätta redovisningsinformation enligt principbaserade 

standarder. 

 

Till sist anser vi att ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur den 

finansiella rapporteringen påverkas utav valet mellan regelbaserat eller principbaserat 

regelverk och möjligen väga kostnad i relation till nytta mot varandra. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Bakgrund   

*Hur länge har du arbetat som revisor? Är du auktoriserad och hur länge har du i så fall varit 

det?  

*Vilken typ av företag arbetar du med i ditt dagliga arbete? Vilka regelverk använder de? 

 

Princip- och regelbaserad redovisning  

*Berätta om din uppfattning om regelbaserad respektive principbaserad redovisning i 

allmänt? 

*Vilka för- och nackdelar ser du med regel- respektive principbaserad regelverk?  

*Det finns forskare som menar att ett principbaserat synsätt leder till högre kvalitet i 

redovisningen där företag framställs enligt verkligt värde. Hur ställer du dig till det?  

*Hur anser du att ditt professionella omdöme påverkas om företaget redovisar enligt regel- 

respektive principbaserade standarder när du gör en revision? 

*Hur är din inställning till Bokföringsnämndens K-projekt? Har införandet av K-projektet 

påverkat revisionsprocessen och i så fall hur? 

*Anser du att K2 och K3 kan klassificeras som regelbaserat och principbaserat?  

*Vilka företag tycker du ska välja K2 respektive K3? Finns det några tumregler? 

*Kan du ge exempel på hur skillnaderna mellan regelverken avspeglas i företagens 

redovisning? (K2: Uppskjuten skatt får ej redovisas K3: Uppskjuten skatt ska redovisas, K2: 

Avsättningar får göras endast enligt legala åtaganden, K3: Avsättningar får även göras för 

informella åtaganden) 

 

Revisionsprocessen  

*Hur ser revisionsprocessen ut från planering till rapportering?  

*Finns det omständigheter som är lättare respektive svårare att granska? Vad tror du detta 

beror på?  

*Anser du att revisionsprocessen skiljer sig åt vid revision av företag som redovisar enligt 

regel respektive principbaserade regelverk? 

*Berätta hur planeringen av en revision ser ut gällande informationsinsamling, väsentlighets- 

och riskbedömning, när företag använder det regelbaserade K2 respektive principbaserade 

K3. Finns det några skillnader? 

* Anser du att granskningen sker på olika sätt beroende på om det gäller regelbaserad 

respektive principbaserad redovisning? 

*Vilka typer av problem stöter du på i granskningen av K2 och K3 företag? Hur löser du 

dessa?  

*Förenklas revisionsprocessen när företag använder K2? På vilket sätt? 

*Gör komplexiteten i K3 revisionen mer komplicerad? På vilket sätt?   

*Vad tror du att valmöjligheten mellan K2 och K3 kommer att få för konsekvenser för ert 

arbete (t.ex. granskningen blir dyrare, skillnader i resursutnyttjande, tid, mer rådgivning…)? 
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*Anser du att det är lättare/svårare att uttala sig i revisionsberättelsen efter granskning av 

regelbaserad respektive principbaserad redovisning? 

 

Risk- och väsentlighetsbedömning   

*Hur tänker du generellt kring bedömning av risk och väsentlighet? (vad är det för risker 

revisorer “letar efter”?, Vad anser de som väsentligt? Intressentperspektivet?) 

*Vilka fördelar respektive nackdelar innebär det att revisorn använder sig av professionellt 

omdöme i sitt arbete?   

*Vad använder du dig främst av för måttstock vid bedömning av väsentlighet? 

*Vilken roll spelar siffrorna i BR och RR vid bedömningen av väsentlighet och risk?  

*Innebär stor risk en mer detaljerad granskning och tvärtom? Är det svårare att gå in mer 

detaljerat på ett stort företag?  

*Anser du att det finns större risk för väsentliga felaktigheter i K3 redovisning (med tanke på 

att egna bedömningar tillåts)? 

*Hur går risk- och väsentlighetsbedömningen till av företag som använder regelbaserade- 

respektive principbaserade regelverk? 

*Har er revisionsbyrå specifika guidelines vid risk- och väsentlighetsbedömningar?  

*Finns det några områden som du anser är mer riskfyllda och därför granskar hårdare? 

*Skiljer sig dessa riskområden åt mellan regelverken (regel- och principbaserade regelverk)? 

Mer specifikt, ser ni olika risker i årsredovisningar upprättade enligt  K2 respektive K3. 

*Hur agerar du som revisor när du ser en högre risk?  

*Skiljer sig risk- och väsentlighetsnivån åt om granskningen sker på företag som använder 

regelbaserat (K2) eller principbaserat (K3)?  

*Tänk hypotetiskt 2 identiska företag, där det ena använder K2 och det andra K3. och därför 

producerar två olika redovisningar till följd av de skillnader som finns i regelverken. Kommer 

väsentlighetsnivån då indirekt att påverkas?  

 

Övrigt   

* Föredrar du det ena eller andra regelverket eller spelar det för dig som revisor mindre roll?  

*Anser du att K2 och K3 är optimala regelverk?  Finns det fortfarande saker att förbättra?  

* Finns det något som du vill tillägga? 
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