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Förord 
Magisteråret. Innan examensarbetet tog sin början ställdes vi inför ett nytt begrepp. K3. Det 

har varit en intensiv tid med stress, oro och nervositet där den största delen bestod av att 

försöka förstå den utmaning vi stod framför. Samtidigt har det varit lärorikt, intressant och 

roligt. Under arbetets gång har vi ökat på vår kunskap med begrepp så som 

komponentmetoden, upplysning om verkligt värde och andra vitala poster som förändrats i 

och med regelverket K3. Ett avslutande kapitel har nått sitt slut. Två resor är genomförda. 

Tillsammans med all stress, oro, nervositet, lärdom och minnen pressar vi ner en 

magisterexamen i ryggsäcken. En kandidatexamen ligger redan där. Även den omringad av 

kunskap, stress, oro och glada minnen. Här står vi nu. Vi kan bocka och vi kan buga. 

Framförallt kan vi tacka. Tacka oss själva för att vi stått pall. För att vi tagit oss i kragen och 

slutfört den uppgift vi tagit oss an. 

 

TACK! 

 

Högskolan i Gävle, juni 2015 

 

Mikaela Nordgren    Mikael Persson 



 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och förklara vilka nya utmaningar som uppstått för 

revisionen i samband med fastighetsbolags övergång till K3 med avseende på förändrade 

redovisningsregler, revisionsprocessen samt om detta anses påverka revisorernas tillämpning 

av god revisionssed. 

 

Med studiens syfte som grund har denna undersökning genomförts utifrån en kvalitativ 

deduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en webbenkät som 

skickades ut till de auktoriserade revisorer som utfört revision på de fastighetsbolag som 

tillämpar K3. Denna information hämtades från årsredovisningar som publicerats i databasen 

Retriever. Det empiriska materialet har sedan analyserats tillsammans med studiens 

referensram som utgörs av vedertagna teorier samt tidigare forskning.  

 

Studiens resultat visade att majoriteten av de auktoriserade revisorernas förväntningar var att 

regelverket K3 skulle påverka revisionsprocessen innan regelverket införts. Motsatsvis visar 

resultatet att hälften av revisorerna ansåg att fastighetsbolagens tillämpning av K3 i efterhand 

inte har påverkat revisionsprocessen i stort. Vidare visar studien att de redovisningsposter som 

inneburit störst problematik är komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde 

vilket enligt denna studie har lett till en ökad revisionsinsats för auktoriserade revisorer och 

som därmed påverkat revisorernas arvode. Studien visar att majoriteten av revisorerna ansåg 

att införandet av ett nytt regelverk påverkat revisorernas bedömningsprocess men att 

införandet av det nya regelverket inte påverkat deras revisionsverktyg. 

 

Denna studies teoretiska bidrag är att bygga vidare på tidigare forskning som visar att det är 

främst i övergångsfasen som revisorernas arbetsinsats ökar vid förändrade redovisningsregler. 

Det praktiska bidraget är att förändringen främst får genomslag för fastighetsbolag och inte 

för revisionen. 

 

Studien har gett upphov till förslag på vidare forskning gällande huruvida, de facto, 

bedömningarna gjorts vid övergången. Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att 

överföra studien på en annan bransch för att se om revisorerna upplever samma utmaningar. 

 

Nyckelord: Revisionsprocessen, förändrade redovisningsregler, K3, utmaningar. 
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1. Introduktion 
Det inledande kapitlet introducerar bakgrunden till det aktuella området. Med stöd av 

tidigare forskning presenteras ämnets problemdiskussion som mynnar ut i studiens syfte och 

frågeställningar. Introduktionen avslutas med studiens avgränsningar och den fortsatta 

dispositionen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

“A good audit will tell a complete factual story of the subject under consideration 

and place any problem discovered squarely in the matrix of contractual 

compliance. Any good audit will look for successes in the subject, as well as areas 

that might be doing less well. A good audit instruction will take care that the 

appointed auditor remains independent, and free to come to his own conclusions. 

The independence of the audit process should always be sacrosanct....” 

(Keating, 2011, s. 3) 

 

Revision är en metod som har utvecklats under flera tusen år och har sina rötter i kinesiska 

bokföringsmetoder (Lin, 2010). Enligt Artsberg (2005) kan revisionen dateras till cirka 2000 

år före Kristus och spåras till Babylonien i form av fordringar och skulder. I Sverige uppstod 

revision i samband med handelskompaniernas intåg på 1700-talet (Pierce, 2005). I och med 

industrialiseringen under 1800-talet uppstod behovet av självständiga revisorer (Imhoff, 2003) 

men inte förrän år 1895 antogs en ny aktiebolagslag som föreskrev att bolag med begränsat 

ansvar ska tillsätta revisor (Öhman och Wallerstedt, 2012). Börskraschen 1929 ansågs delvis 

bero på bristen på rapporteringskrav vilket ökade förväntningsgapet (Imhoff, 2003). Securities 

and Exchange Commission (SEC) fick ansvaret att upprätta finansiella standarder som 

utfärdades 1937 (Imhoff, 2003) med syftet att minska förväntningsgapet. Med 

förväntningsgapet menas skillnaden mellan vad revisorer presterar och vad investerare och 

allmänheten förväntar av revisorerna (Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi, 2006). 

 

Enligt Morgan (1988) har redovisning influerats och påverkats av ett antal större metaforer. 

Exempelvis; att redovisning ska tillhandahålla tillförlitlig och jämförbar information av 

företagets transaktioner (accounting as historical), (Morgan, 1988) med krav på objektivitet 

och verifierbarhet (Artsberg, 2005); att företagets redovisning ska spegla dess aktuella 

ekonomiska verklighet samt återspegla ekonomiska principer (accounting as economics), 
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(Morgan, 1988). Den tredje metaforen menar att redovisning ses som ett informationssystem 

(accounting as information), (Morgan, 1988) som ska kunna kommuniceras till företagets 

intressenter (Artsberg, 2005). 

 

I och med att redovisning handlar om att förse olika intressenter med information (Artsberg, 

2005) är det viktigt att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning (Edenhammar, Norberg och Thorell, 2013). Huruvida redovisningen avger en 

rättvisande bild kan diskuteras då begreppet saknar en acceptabel definition. Bedömningen av 

rättvisande bild grundar sig istället på huruvida redovisningsstandarderna har följts vid 

upprättandet av den finansiella rapporten (Jayalakshmy, Seetharaman och Khong, 2005) och 

om de skett enligt god redovisningssed (Edenhammar et al., 2013). 

 

År 1932 tvingades professionen förbättra revisionsmetoderna samt formulera etiska regler 

som en följd av de företagsfinansiella skandalerna. Lagen som följde ansågs vara en 

signifikant indikation på betydelsen av revisorer i Sverige. Professionens ställning förstärktes 

ytterligare på 1970-talet då revisionsföreningar blev regelbeslutande organ (rule-making 

bodies). (Öhman och Wallerstedt, 2012) 

 

Redovisning och revision har oundvikligen förändrats i en snabb takt (Langmead och 

Michenzi, 2010). Förändringen har lett till en omfattande harmonisering av de regelbaserade 

redovisningsstandarderna Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP), (Carmona 

och Trombetta, 2008) på grund av avsaknaden av principbaserade redovisningsstandarder 

(Nobes, 2005). De principbaserade redovisningsstandarderna International Financial 

Reporting Standards (IFRS) är önskvärda i och med att de anses tillåta en lämplig 

yrkesmässig bedömning (Schipper, 2003). 

 

Det ökade behovet av en harmoniserad redovisning (Carmona och Trombetta, 2008) samt 

behovet av förenklade redovisningsregler för små och medelstora företag (IFRS for SMEs) är 

anledningen till att nya regler och lagar har utvecklats (Epstein och Jermakowicz, 2007). I 

Sverige har bokföringsnämnden tagit fram ett samlat regelverk, K-regelverken (K1, K2, K3 

och K4), för att förenkla för företag (Tagesson och Öhman, 2010) vid upprättandet av 

årsredovisningar (BFN, 2012). K3 är ett självständigt och principbaserat regelverk som 

baseras på IFRS for SMEs (BFN, 2012), dock har Bokföringsnämnden (BFN) genomfört 

förenklingar och anpassat dessa standarder till svenska förhållanden (Drefeldt och Törning, 
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2013). Införandet av regelverket K3 har haft mest betydelse för fastighetsbolag 

(Fastighetsägarna Sverige, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

När nya redovisningsregler införs uppkommer problem för företag att anpassa sig, vilket 

enligt Uyar och Güngörmüş (2012) kan bero på okunnighet hos redovisningspersonal och 

bristfälliga utbildningar anordnade av yrkesorganisationer. Beträffande införandet av K3 som 

redovisningsregelverk medför det nya utmaningar kring hur företag med 

förvaltningsfastigheter ska hantera övergången, vilket exempelvis kan gälla hur 

komponentavskrivning ska tillämpas (Nordlund, Pramhäll och Drefeldt, 2013). IAS 

(International Accounting Standards)/IFRS definierar komponentavskrivning som en 

systematisk uppdelning av kostnader för varje del av en materiell anläggstillgång (Stárová och 

Čermáková, 2010). Komponentavskrivning enligt K3 innebär att materiella 

anläggningstillgångars anskaffningsvärde ska fördelas på komponenter och skrivas av över 

sin nyttjandeperiod, i det fall dessa är betydande och har väsentligt åtskiljande 

nyttjandeperioder (Drefeldt och Törning, 2013). En annan betydande utmaning för 

fastighetsbolag i och med K3 gäller den fordrade värderingen och upplysningen om verkligt 

värde för ägda förvaltningsfastigheter. Detta kan ge upphov till svårigheter att integrera 

relevans med tillförlitlighet i värderingen samt leda till manipulering då verifieringen är svår 

att fastställa (Laux och Leuz, 2009). 

 

Till följd av förändrad redovisning genom införandet av K3 uppkommer frågan huruvida 

revisionen påverkas, eftersom revision anses ha sitt ursprung utifrån ett redovisningsbehov 

(Carrington, 2010). En studie av Griffin, Lont och Sun (2009) visar att revisorers arbetsinsats 

och arvode höjdes under samma tidsperiod som IFRS infördes för börsnoterade bolag i Nya 

Zeeland.  Deras forskning pekar mot att det är vid övergången och omställningen till nya 

redovisningsstandarder som ökningen sker. Detta har även påvisats i liknande studier, såväl i 

Finland (Schadewitz och Vieru, 2008) som inom offentlig sektor i Nya Zeeland (Redmayne 

och Laswad, 2013). Den senare studien poängterade att det var under det första året efter 

övergången till ny redovisningsstandard som granskningsinsatserna och revisionsarvodet 

ökade mest. 

 

Revisionsstandard i Sverige (RS) baseras på International Standards on Auditing (ISA) som 

hanterar frågor gällande revisionsplanering, insamling och bedömning av revisionsbevis, 
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intern kontroll samt utformning av revisionsrapporterna (Mennicken, 2008). Beträffande 

revisionsprocessen kan den anses innehålla följande tre moment; planering, granskning och 

rapportering (Flint, 1988). Syftet med revisionen är att utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

planera, kontrollera, bedöma och lämna ett utlåtande om bokföring, årsredovisning och 

förvaltning (FAR, 2006). Revision är en mångfacetterad process där bedömningar är av stor 

betydelse (Hogarth, 1991). En empirisk undersökning av Hronsky och Houghton (2001) 

åskådliggör att förändrade redovisningsregler väsentligt påverkar revisorers bedömningar. 

 

K3 anses, som tidigare nämnts, vara ett principbaserat regelverk och baseras således på 

principer och som fordrar bedömningar (Lennartsson, 2012). Barth, Landsman och Lang 

(2008) påstår att principbaserade standarder ökar kvaliteten på redovisningen och relevansen i 

de siffror som används. Principbaserat innebär mindre vägledning och mer tillämpning av 

professionell bedömning, vilket kan medföra att den finansiella rapporteringen blir mer 

informativ och meningsfull (Agoglia, Doupnik och Tsakumis, 2011). För revisorer som 

arbetar utefter ett principbaserat system krävs någon slags förståelse för i vilken utsträckning 

företag tillämpar de regler och normer som föreskrivs på ett korrekt sätt (Carmona och 

Trombetta, 2008). Att principbaserade standarder bygger på professionella bedömningar gör 

dem mer flexibla i jämförelse med regelbaserade, trots att flexibiliteten är begränsad i viss 

mån (Benston, Bromwich och Wagenhofer, 2006). Den inbyggda flexibiliteten i det 

principbaserade systemet kan vara effektivare med avseende på att avskräcka bedrägerier 

(Carmona och Trombetta, 2008). 

 

Planeringen är en vital del i revisionsprocessen där revisorernas kunskap påverkar hur 

information används och vilka granskningsstrategier som anses vara bäst lämpade för 

gällande omständigheter (Christ, 1993). Vidare menar författaren att revisorerna i denna fas 

överväger en rad olika variabler såsom delårsbokslut, preliminära analytiska granskningar, 

information från tidigare revisionshandlingar, diskussioner med kunden, protokoll från 

styrelsemöten samt relevanta ekonomiska och miljömässiga aspekter. Forskning av Davidson 

och Gist (1996)  indikerar att vissa revisioner kräver relativt mer planering än andra, vilket 

förklaras med att de anses mer komplexa och riskfyllda. Tidigare studier (Bonner, 1990; 

Libby och Frederick, 1990) visar att ju mer erfaren en revisor är desto större kunskap innehar 

han eller hon i jämförelse med någon oerfaren. Enligt Cahan och Sun (2014) kan en större 

erfarenhet och allmän kunskap öka kvaliteten på revisionen. Även mer specifik kompetens 

inom en viss bransch kan vara till stor nytta för revisorer, eftersom den kunskapen förbättrar 
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deras riskbedömningar och beslutfattande gällande planering av revisionsmetoder och 

tidsåtgång (Low, 2004). Vidare hävdar Low (2004) att revisorer som är specialiserade på en 

viss bransch i högre grad upptäcker vilka områden som kräver mer resurser och 

uppmärksamhet. 

 

En viktig del för revisionen är bedömningen av väsentlighet som baseras på revisorns 

professionella omdömesförmåga i olika sammanhang och som fastställer omfattningen samt 

inriktningen på revisionsarbetet (DeZoort, Harrison och Taylor, 2006). Väsentlighet 

genomsyrar hela revisionsprocessen, vilket grundar sig på att ur ett ekonomiskt perspektiv är 

det inte försvarbart att revisionen kontrollerar varenda transaktion som ägt rum eller 

upptäcker samtliga fel (Carrington, 2010). Till följd av att resurser i form av pengar och tid är 

limiterade krävs det förutom en bedömning av väsentlighet även ett hänsynstagande till 

potentiella risker (FAR, 2006). Risk är av stor betydelse och innebär att det finns osäkerheter 

som revisorn bör vara uppmärksam på (Carrington, 2010). 

 

Enligt vissa europeiska studier (Hoogendoorn, 2006; Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski, 

2006) innebär implementeringen av nya redovisningsstandarder en kostsam, komplex och 

betungande process för berörda företag. Med hänsyn till detta är det av stort intresse att 

undersöka och förklara hur revisorns roll påverkas, i och med att det är revisorer som granskar 

och legitimerar finansiella rapporter upprättade av företag med förvaltningsfastigheter. 

Dessutom har tidigare studier (Griffin och Lont, 2007; Schadewitz och Vieru, 2008; Griffin et 

al., 2009; Redmayne och Laswad, 2013) påvisat att förändrade redovisningsstandarder har 

inverkan på revisionen. Ur ett företagsperspektiv förefaller nya utmaningar med K3 vara 

exempelvis hur de ska tillämpa komponentavskrivningar och upplysning om verkligt värde, 

men är det samma utmaningar beträffande revisionen eller finns det andra? Hur påverkar 

förändrade redovisningsregler revisionsprocessen för de revisorer som utför revision på 

fastighetsbolags årsredovisningar? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och förklara vilka nya utmaningar som uppstått för 

revisionen i samband med fastighetsbolags övergång till K3 med avseende på förändrade 

redovisningsregler, revisionsprocessen samt om övergången anses ha påverkat revisorernas 

tillämpning av god revisionssed. 
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1.4 Frågeställningar 

• Har regelverket K3 förändrat revisionsprocessen? 

• Vilka redovisningsposter har förändrats i och med fastighetsbolagens tillämpning av 

regelverket K3 och har de påverkat revisionen? 

• Vilka är de nya utmaningarna med K3, sett ur ett revisorsperspektiv? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till det principbaserade regelverket K3. Studien ämnar inte 

redogöra för eller undersöka andra regelverk. Dessutom avgränsar sig denna studie till 

fastighetsbranschen och besvaras endast utifrån auktoriserade revisorers perspektiv. 

 

1.6 Fortsatt disposition 

Nedanstående figur (figur 1.) redovisas studiens fortsatta disposition. 

 
Figur 1: Studiens disposition 

Metod 

Teori 

Empiri och 
Analys 

Slutdiskussion 

I detta kapitel redovisas den undersökningsdesign 
som tillämpats. Studien använder sig av en deduktiv, 
kvalitativ metod för att tolka det insamlade 
materialet. 

Detta kapitel består av tre delar. I den första delen 
redovisas den praktiska ramen innehållande 
revisionsprocessen. I den andra delen redovisas den 
teoretiska ramen innehållande revisionsteori, besluts-
teori samt institutionell teori. I den tredje delen 
redovisas tidigare forskning. 

I detta kapitel redovisas det empiriska materialet som 
insamlats med hjälp av webbenkäter. Svaren 
redovisas i diagram som förklaras med berättande 
text. I detta kapitel analyseras även det insamlade 
materialet och sammankopplas med studiens 
referensram. I detta moment urskiljs även de likheter 
och skillnader som utmärker sig och är av relevans 
för denna studie. 

I detta kapitel presenteras teoretiska och praktiska 
bidrag som framkommit i analysen. Studiens 
reflektioner och metodkritik presenteras samt 
redovisas förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
I det andra kapitlet redogörs för studiens utgångspunkt och metodval. Inledningsvis 

presenteras val av forskningstradition och forskningsdesign. Därefter redogörs för studiens 

metodansats och tillvägagångssätt inbegripande datainsamling, bortfallsanalys och 

analysmetod. 

 

2.1 Forskningstradition 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) förklarar forskning som en process av intellektuella 

upptäckter med en potential att förändra kunskapen gällande omgivningen. För att utveckla 

denna kunskap krävs det att vissa vetenskapliga regler efterföljs (Larsen, 2009). Dessa regler 

varierar beroende på riktningen inom den vetenskapliga traditionen (Larsen, 2009). Ryan et 

al. (2002) hänvisar dessa forskningstraditioner till Hopper och Powells (1985) 

klassificeringssystem som är baserad på Burrell och Morgans (1979) tidigare arbete om 

klassificering av organisationsforskning. Hopper och Powells modell består av fyra 

dimensioner av redovisningstraditioner, vilka benämns som: funktionalism, tolkande, radikal 

humanism samt radikal strukturalism (se Ryan et al., 2002). Dessa fyra dimensioner kopplas 

till tre kategorier av forskning: traditionell, tolkande samt kritisk redovisningsforskning (Ryan 

et al., 2002). Larsen (2009) påpekar vikten av objektivitet vid forskning. Med detta menas att 

forskningen ska vara saklig och fri från personliga värderingar även om det är svårt att 

kringgå det subjektiva. Subjektivitet handlar om erfarenheter, värderingar och attityder, vilket 

har betydelse för en studies angreppssätt och frågeställning (Larsen, 2009). Subjektivitet 

påverkar även en studies tolkningsperspektiv vilket innebär att forskning omöjligt kan vara 

helt objektiv (Larsen, 2009).  

 

Ryan et al. (2002) har identifierat sex olika ontologiska antaganden där varje ontologi 

associeras till alternativa sätt att se på omvärlden. Det första antagandet (reality as concrete 

structure) är det mest objektiva och det sjätte antagandet (reality as projection of human 

imagination) är det mest subjektiva (Ryan et al., 2002). De antaganden som existerar där 

emellan (reality as a concrete process, reality as contextual field of information, reality as 

symbolic discourse samt reality as social construction) kan betraktas som olika grader av ett 

objektivt-subjektivt kontinuum (Ryan et al., 2002). Dessa ontologiska antaganden existerar 

inom de fyra dimensionerna av redovisningsforskningen som redovisas i Hopper och Powells 

modell (Ryan et al., 2002): 
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Figur 2. Hopper och Powells (1995) klassificeringssystem av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002, s. 40). 
 

Denna studie har sin utgångspunkt i den tolkande traditionen då studien ämnar erhålla 

förståelse för det material som ligger till grund för studiens problemformulering. Studien 

hamnar därav i det mest subjektiva antagandet (reality as projection of human imagination). 

Detta på grund av att studien söker svar utifrån de auktoriserade revisorernas föreställningar 

om fastighetsbolagens tillämpning av regelverket K3. Ryan et al. (2002) förklarar att den 

tolkande traditionen ämnar söka förståelse för den sociala omgivningen för att försöka förstå 

redovisningspraxis sociala karaktär. Det empiriska materialet har inhämtats med hjälp av en 

webbenkät där respondenternas svar tolkats utifrån deras perspektiv. Enkätundersökningen 

ämnar svara på studiens syfte för att förklara och ge en djupare förståelse huruvida det finns 

några nya utmaningar med K3, sett utifrån ett revisorsperspektiv. Således utgår denna studie 

från en tolkande redovisningsforskning.  

 

2.2 Val av forskningsdesign 

Det finns olika vetenskapliga tillvägagångssätt för att relatera teori och empiri till varandra, 

vilket kan vara genom induktion eller deduktion (Patel och Davidson, 2011). Utifrån ett 

deduktivt tillvägagångssätt kopplas observationer till befintlig teori (Bryman och Bell, 2013), 

det vill säga att existerande teorier används som grund för empirisk prövning och därigenom 
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förutsätts även objektiviteten stärkas (Patel och Davidson, 2011). Det förklaras genom att en 

kumulativ utgångspunkt minskar inflytandet från forskarens subjektiva perceptioner, dock kan 

den tidigare forskningen komma att inverka och styra studien på ett sådant sätt att möjligheten 

till nya iakttagelser försummas (Patel och Davidson, 2011). 

 

Den induktiva processen anses av Patel och Davidson (2011) ha sin utgångspunkt i empirin 

där en teori utformas med hjälp av den information som inhämtas. Det är i enlighet med 

Bryman och Bell (2013) som uttrycker att induktion innebär en arbetsgång från observationer 

till teori. Ett möjligt problem med det empiriska materialet som ligger till grund för teorin är 

att det endast är representativt för en viss grupp, tid eller situation och således kan det vara 

svårt att bestämma teorins generaliserbarhet och utbredning (Patel och Davidson, 2011). 

 

Denna studie innefattar en grundläggande process av deduktiv karaktär till följd av att 

arbetsgången sker utifrån att det teoretiska materialet insamlats före empirisk data för att 

uppnå en kumulativ utgångspunkt. Utifrån studiens praktiska referensram har de förändringar 

som tillkommit i och med införandet av regelverket K3 kunnat påvisas. Då syftet med denna 

undersökning är att finna ”nya utmaningar” med regelverket K3, sett ur ett revisorsperspektiv, 

har risken för att försumma viss information minimerats. Detta genom att så många aspekter 

som möjligt fått väga in för att finna information som stödjer eller motsäger det empiriska 

materialet. Även för att finna så många ”utmaningar” som möjligt. Med stöd av tidigare 

forskning ligger dessa förändringar som grund för studiens frågeställningar samt utformandet 

av enkätundersökningen. Valet att tillskriva det deduktiva tillvägagångssättet i denna studie 

förespråkas utifrån att den anses mest tillämplig när det empiriska materialet ska bearbetas 

och analyseras. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Valet av problemställning ligger till grund för valet av metod (Larsen, 2009). Genom att 

använda en viss metod erhålls en viss typ av data. Kvantitativt och kvalitativt syftar till valet 

att generera, bearbeta och analysera den insamlade informationen (Patel och Davidson, 2011). 

Enligt Trost (2007) kan den kvalitativa metoden utgöra en förstudie till den kvantitativa 

metoden likväl som vice versa. Kvantitativ data är av numerisk art vilket innebär en 

forskningsmetod som inbegriper mätningar vid datainsamlingen samt statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder (Patel och Davidson, 2011). Allt kan dock inte mätas och kvantifieras. 

Den kvalitativa metoden innebär att försöka förstå människors sätt att resonera eller agera 
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(Trost, 2007) och har således en tolkande process vilken är essentiell för reflektion och kräver 

ofta en dialog (Alvehus, 2013).  

 

Denna studie använder sig av en enkätundersökning vilket enligt teorin ska generera 

kvantifierbar data. I och med att denna studie syftar till att tillhandahålla förståelse kring 

regelverket K3s nya utmaningar antar studien en kvalitativ karaktär. Denna studie ämnar även 

söka förståelse för och förklara vilka poster som anses vara en utmaning utifrån ett 

revisorsperspektiv. I och med att en djupare förståelse inte kan erhållas genom en kvantitativ 

studie är den kvalitativa studien mest lämplig för denna undersökning. 

 

2.4 Datainsamling 

Ett betydelsefullt moment av en forskningsstudie är själva datainsamlingen, eftersom det 

gäller att få in så relevant information som möjligt för att kunna svara upp på studiens 

frågeställning (Larsen, 2009). Det som samlas in benämns som empirisk data och kan delas 

upp i primär- och sekundärdata. Larsen (2009) menar att primärdata är ny information som 

forskaren hämtar in på egen hand, medan sekundärdata innebär befintlig information från 

tidigare undersökningar av andra forskare. Primärdata samlas in med hjälp av en 

forskningsmetod. Sekundärdata inhämtas från exempelvis process-, folkbokförings- eller 

forskningsdata (Larsen, 2009). 

 

Primärdata i denna studie kommer från den enkätundersökning som genomförts där tidigare 

forskning influerat enkätens frågor och utformning. Sekundärdata har inhämtats från litteratur 

och vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar har sökts i databaser såsom Discovery, 

Google Scholar och ERIC. För att söka relevanta artiklar har vissa sökord använts. Sökord 

som exempelvis ”auditing”, ”auditing procedure”, ”accounting”, ”fair value” samt ”property”. 

Vidare har kriterier för “peer-reviewed”, “full text” samt ”academic journal” valts ut för att 

begränsa urvalet av artiklar. Slutligen har ekonomiska vetenskapliga tidskrifter valts ut för att 

precisera urvalet ytterligare. Tidskrifter som exempelvis: The Accounting Review, Journal of 

Accounting Research samt Accounting, Organizations and Society som publicerats av bland 

annat Elsevier, JSTOR och Emerald. 

 

2.4.1 Enkätundersökning 

Denna studie innefattar en enkätundersökning, som är en form av teknik som bygger på frågor 

för att samla in empirisk data (Patel och Tebelius, 1987). En enkät har enligt Ejlertsson (2005) 
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olika distributionsformer där de flesta förknippar enkätundersökningar med frågeformulär 

som skickas per post. Andra former av enkät är exempelvis gruppenkät och datorenkät. Innan 

arbetet med enkätens utformning kan tas vid måste studiens syfte klargöras mycket noggrant 

(Trost, 2007; Patel och Davidson, 2011) för att säkerställa att syftet med enkätundersökningen 

uppnås (Trost, 2007). Vid konstruerandet av en enkät bör ett flertal aspekter beaktas. 

Standardisering innebär att frågorna samt situationen är densamma för respondenterna. 

Strukturering inbegriper enkätens svarsalternativ. En strukturerad enkät har fasta 

svarsalternativ. Har frågorna öppna svarsalternativ där respondenterna får svara med egna ord 

är enkätens frågor ostrukturerade (Trost, 2007). I denna studie har både öppna och stängda 

frågor tillämpats. Detta val grundar sig på önskan om att erhålla en ökad förståelse för 

revisorernas synsätt på K3-regelverket och dess nya utmaningar, samt kunna jämföra dessa 

mellan revisorer. Vad gäller standardisering har samtliga respondenter tilldelats samma enkät. 

Huruvida situationen varit densamma för samtliga respondenter har inte kunnat fastställas. 

Respondenterna kan ha genomfört enkäten vid olika tidpunkter, i olika miljöer samt att 

respondenternas sinnesstämning kan ha varit skilda. Faktorer som stress och erfarenhet kan ha 

påverkat hur de svarat.  

 

En enkätundersökning har några viktiga karakteristiska positiva respektive negativa aspekter. 

Vissa fördelar med enkäter är exempelvis att undersökningen generar en lägre kostnad per 

respondent. Enkätundersökningen kan göras på ett förhållandevis stort urval i relation till en 

viss kostnad eller tid. Det geografiska området kan vidgas samt att intervjuareffekten 

elimineras och känsliga frågor kan besvaras utan att respondenten behöver besvara dem 

verbalt. Dock bör känsliga frågor undvikas helt i enkätundersökningar. Nackdelen med 

enkätundersökningar är exempelvis att undersökningen kan ge ett visst eller betydande 

bortfall. Antalet frågor är begränsat och respondentens identitet kan inte styrkas med 

fullständig säkerhet. Komplicerade frågor kan inte ställas då respondenten inte ges möjlighet 

att ställa kompletterande motfrågor. (Trost, 2007) 

 

Utformningen av denna studies enkät är av elektronisk art i form av en webbenkät. 

Kostnadseffektiviteten, obunden geografiskt område samt urvalets storlek styrde valet av 

distributionsform. De auktoriserade revisorerna kontaktades via e-post för förfrågan om att 

medverka i enkäten. Vid ett positivt svar om deltagande skickades enkäten ut till 

vederbörande. 
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2.5 Population och urval  

Populationen är en större begränsad grupp som är av intresse för en studie (Patel och 

Davidson, 2011) och utifrån den görs ett urval (Bryman och Bell, 2013). Det är av betydelse 

att definiera vilken undersökningsgrupp som är intressant för studien i fråga (Trost, 2007). 

Den population som avses måste framställas med tydlighet för att inte orsaka några 

tveksamheter beträffande vilka som ingår (Patel och Davidson, 2011). Denna studies 

population avser auktoriserade revisorer som utfört revision på fastighetsbolag, som tillämpat 

regelverket K3. Att avgränsa till endast fastighetsbranschen ger förhoppningsvis en mer 

snarlik revisionsprocess för de aktuella respondenterna. Urvalet av denna studies respondenter 

förklaras utifrån målet med undersökningens resultat. Valet av respondenter och den 

information de avger påverkar studiens resultat i allra högsta grad (Yin, 2007). Det totala 

antalet revisorer som utfört revision på fastighetsbolag är svårt att fastställa. Detta beror på att 

K3 inte har tillämpats före 1 januari 2014, och det är inte förrän under våren 2015 som 

årsredovisningar innehållandes det nya regelverket publiceras. Före publiceringen av 

årsredovisningarna är namnen på de revisorer som granskat dem oåtkomliga. 

 

Enligt Retriever (2015-04-07) fanns det 140 957 bolag som bedriver fastighetsverksamhet. 

För att begränsa populationen inriktades studien på uthyrning och förvaltning av fastigheter. 

Retriever (2015-04-07) visade att det existerar 83 786 bolag som bedriver sådan verksamhet. 

För att få upprätta årsredovisning enligt K3 ska ett företag uppfylla vissa krav. ”K3 är 

obligatoriskt för alla företag som klassificeras som större enligt Årsredovisningslagen. Det är 

företag som har: Över 50 anställda, över 40 miljoner kronor i balansomslutning samt över 80 

miljoner kronor i omsättning. När samma två av dessa kriterier har uppfyllts två år i rad 

räknas företaget som större det tredje året” (KPMG, 2013). 

 

Företag som bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter söktes fram löpande utifrån 

ovanstående kriterier under perioden 2015-04-07 – 2015-05-17 och årsredovisningar för dessa 

bolag inhämtades för att kontrollera om regelverket K3 tillämpades.  Fram till den 2015-05-17 

hade 336 stycken årsredovisningar samlats in från bolag som bedriver uthyrning och 

förvaltning av fastigheter och som tillämpat K3. 

 

Det är vanligt förekommande att data inte kan samlas in från hela den bestämda populationen 

på grund av att en sådan studie skulle bli alltför omfattande och kostsam (Trost, 2007). Istället 

genomförs ett urval för att få ett mer hanterbart antal respondenter. Ett urval kan ses som ett 
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stickprov, vilket ska kunna generalisera forskningsresultatet till populationen (Patel och 

Davidson, 2011). I det avseendet behövs ett representativt urval som innebär att de utvalda 

bör motsvara en miniatyr av hela populationen (Trost, 2007). I denna studie har 

årsredovisningar samlats in i den takt de publicerats och varje enskild revisor som 

förekommer har inkluderats i urvalet. I de 336 stycken inhämtade årsredovisningar förekom 

83 stycken auktoriserade revisorer. Differensen mellan antalet årsredovisningar och antalet 

revisorer förklaras av att flertalet revisorer förekom i flera årsredovisningar, en del revisorer 

saknade titeln auktoriserad och vissa fastighetsbolag var ej revisorspliktiga. 

 

För att utnyttja tiden optimalt sparades årsredovisningar ned allt eftersom de publicerades på 

Retriever. Därefter kontaktades studentombudet för varje revisionsbyrå med förfrågan om att 

komma i kontakt med de auktoriserade revisorer som tagits fram med hjälp av 

revisionsberättelsen i årsredovisningarna. Efter att studentombuden givit klartecken till att 

kontakta revisorerna mejlades ett missivbrev ut till dem med en förfrågan om att delta i 

undersökningen. Urvalet för denna studie har således skett kontinuerligt allt eftersom 

årsredovisningarna publicerats och inte genom ett statistiskt urval. 

 

2.6 Bortfallsanalys 

Förekomsten av bortfall kan ha flera förklarande orsaker. Bortfall benämns huvudsakligen 

som externa och interna bortfall. I det fall en person inte har möjlighet att delta i en 

undersökning kategoriseras det som ett externt bortfall. I de fall där respondenten har deltagit 

i undersökningen men endast besvarat en del av frågorna benämns detta som internt bortfall. 

Vidare förklaras att bortfall är betydande vid tolkning av resultaten. Ju större ett bortfall är 

desto större är risken för felaktiga generaliseringar till målpopulationen. För att minimera 

risken för bortfall vid enkätundersökningar bör frågeformuläret med tillhörande följebrev vara 

väl genomarbetat. Påminnelser är en åtgärd som kan reducera bortfallet. Två påminnelser 

anses vara optimalt. (Ejlertsson, 2005) 

 

Av 83 auktoriserade revisorer deltog 20 stycken i enkätundersökningen, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på ≈ 24 %. Detta ger studien ett bortfall på 63 stycken som motsvarar ≈ 76 % 

av populationen. Av de 83 revisorer, vars namn återfanns i årsredovisningarna, har 26 stycken 

genom deras studentombud valt att inte delta. Anledningen beror på att vissa revisionsbyråer 

eller specifika kontor har beslutat att inte medverka i några enkätundersökningar, vilket har 

inneburit att alla potentiella respondenter från just de kontoren och den revisionsbyrån fallit 
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bort. Enkäten skickades därefter ut till återstående 57 stycken auktoriserade revisorer. Den 

större andelen bortfall stämmer överens med vad Trost (2007) beskriver som en nackdel med 

enkätundersökningar. Förklaringen bakom det stora bortfallet går endast att spekulera i. 

Flertalet av de respondenter som besvarade enkäten i början av utskicket ansåg både 

missivbrev och enkät vara väl formulerat och relevant för dem som målgrupp. En av 

respondenterna förklarade via mejl att detta är viktigt vid förfrågningar om undersökningar, 

eftersom revisorer pressas hårt med enkätförfrågningar från studenter. Förfrågningarna 

ignoreras om missivbrev och frågor inte är väl formulerade samt om de inte är riktade till en 

specifik målgrupp. Majoriteten av de auktoriserade revisorerna har varken tackat ja eller nej 

till att delta i denna undersökning. En förklaring kan vara tidpunkten. Under våren är revisorer 

under hård press för att genomföra revision av klienternas årsredovisningar, vilket knappt 

lämnar något utrymme för andra åtaganden. 

 

2.7 Kvalitetskriterier 

”En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar 

kan relateras till en meningsfull helhet” 

(Patel och Davidson, 2011, s. 105) 

 
I kvalitativa studier tillämpas begreppen validitet och reliabilitet, dock innehar begreppen inte 

samma betydelse som i kvantitativ forskning (Patel och Davidson, 2011). Den kvalitativa 

forskningen är inte lika standardiserad och sekventiell som den kvantitativa forskningen 

(Backman, 2008). Inom den kvalitativa forskningen omfattar kvalitet hela 

forskningsprocessen där validiteten betecknar att rätt företeelse studeras (Patel och Davidson, 

2011). Validiteten i en kvalitativ forskning är heller inte enbart relaterad till datainsamlingen 

utan kan yttra sig i forskarens förståelse och tillämpning, vilket kan kopplas till studiens 

tolkningar (Patel och Davidson, 2011). Ambitionen i en kvalitativ studie är att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden i forskningen (Patel och Davidson, 2011). I den 

kvalitativa forskningen innebär reliabilitet att fånga den unika situationen och att detta yttrar 

sig i variation i svaren och inte i att samma svar alltid erhålls (Patel och Davidson, 2011). 

 

I kvantitativa studier är generalisering möjligt. Med detta menas att slutsatser kan dras från en 

större population än studiens urvalsgrupp (Larsen, 2009). I kvalitativa studier är inte 

generalisering möjlig, de personer som valts ut är inte nödvändigtvis representativa för hela 

populationen (Larsen, 2009). I en kvalitativ studie kan dock analysen leda fram till en 
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förståelse av ett fenomen där fenomenet uppvisar variation i relation till sin kontext (Patel och 

Davidson, 2011). Generalisering kan då eventuellt göras i relation till andra snarlika 

situationer eller kontexter (Patel och Davidson, 2011). 

 

I och med att kvalitativa studier kännetecknas av stora variationer är det svårt att finna 

entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet (Patel och Davidson, 

2011). Därför är det mycket viktigt att den kvalitativa forskaren beskriver 

forskningsprocessen på sådant sätt att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om alla de val 

forskaren har gjort (Patel och Davidson, 2011). I den kvalitativa studien kan flera moment ta 

plats samtidigt i en stark interaktion, vilket gör att de egentligen inte kan separeras från 

varandra (Backman, 2008). Nedanstående figur visar den kvalitativa forskningsprocessen med 

en tillräcklig grad av generalisering: 

 
Figur 3: Den kvalitativa forskningsprocessen (Backman, 2008, s. 56) 

 

Denna studie inleddes med frågan ”hur har regelverket K3 påverkat revisionsprocessen för 

revisorer?” och om detta föreligger, ”varför har revisionsprocessen påverkats?”. För att 

erhålla kunskap kring ämnet påbörjades en litteratursökning som kunde indikera på problem, 

betydelsen av problem samt för att erhålla olika tolkningsperspektiv (Backman, 2008). 

Fortsättningsvis skapade litteratursökningen en grund för denna studies problemformulering 

samt för att ge ett historiskt perspektiv (Backman, 2008). Vidare avgränsades studien i den så 
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kallade analysenheten (Backman, 2008) till fastighetsbolag då K3 fått stor betydelse inom 

denna bransch (KPMG, u.å.). Under tiden för insamlandet av sekundär data utformades 

studiens problem- och frågeformulering (för andra studier, hypoteser), där interaktionen 

mellan datainsamling och problemformulering inte är helt ovanlig vid kvalitativa studier 

(Backman, 2008). Observationen i denna studie består av att tolka respondenternas svar på 

den enkät som skickats ut. Denna process i en studie kan ha formats av subjektivitet och 

förmågan att tolka respondenternas svar (Larsen, 2009). Observationen ger möjlighet till att 

finna likheter och skillnader mellan respondenternas svar (Backman, 2008), vilket är 

huvudsyftet för att finna de utmaningar som regelverket K3 kan ha medfört. Observationen av 

respondenternas svar låg sedan till grund för att ge svar på studiens frågeformuleringar 

(Backman, 2008). Slutligen proceserades studiens datamaterial för att analyseras och tolkas i 

sin helhet. I kvalitativa studier sker analysmomentet kontinuerligt (Backman, 2008), vilket har 

underlättat kategoriseringen av denna studies material samt förenklat bearbetningen av 

materialet då viss datareduktion kunnat genomföras kontinuerligt (Larsen, 2009). Enligt 

Backman (2008) avser tolkningsmomentet ge mening och innebörd åt observationerna och 

kräver därför kunskap och insikt. Denna kunskap erhölls genom denna studies 

litteratursökning, vetenskapliga artiklar och kompletterades med enkätundersökningen för att 

erhålla insikt i ämnet. 

 

2.8 Källkritik 

De källor som använts har valts utifrån studiens problemformulering samt för att ge ett 

historiskt perspektiv som är relevant för studiens syfte. Sannolikheten i källorna har granskats 

kritiskt genom att undersöka var och när dokumenten tillkommit (Patel och Davidson, 2011). 

Vidare användes till stor del artiklar som är vetenskapligt granskade och som var av relevans 

för företagsekonomisk forskning och denna studie. Innan artiklarna togs med i den teoretiska 

referensramen granskades upphovsmannen och författarens syfte med undersökningen 

(Backman, 2008). Denna process ansågs nödvändig för att minimera risken för feltolkning 

samt för att utesluta författarens subjektiva tolkningar. Genom att granska upphovsmannens 

källor anses risken för subjektiva tolkningar delvis ha eliminerats. I de fall där källan är äldre 

än 10 år har källans innehåll bedömts efter dess relevans för denna studie samt att avsaknaden 

av liknande studier påverkat valet av källa. 

 

Att ha i beaktande vid hantering av empiriska källor är riskfaktorn med tendenskritik där 

respondenterna kan försköna informationen till sin egen eller företagets förmån (Eriksson och 
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Wiedersheim-Paul, 2008). I denna studie har respondenterna varit anonyma. Beslutet kring 

anonymitet grundades i att minimera risken för att respondenternas utsagor inte återger 

information som reflekterar deras personliga åsikter, utan att de istället förskönar 

informationen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2008). Anonymitet stärker tillförlitligheten 

och trovärdigheten i respondenternas utsagor i och med att sanningshalten i deras svar inte 

påverkats av att närstående kan ta del av informationen (Bryman och Bell, 2013). 

 

2.9 Analysmetod 

Denna studies analysmetod består av en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

bearbetning. Valet av metod grundar sig i studiens tudelning av syfte och metod. I och med att 

studiens genomförts med hjälp av en webbenkät innehållandes både öppna och stängda frågor 

innehar studien både kvalitativ och kvantitativ data. Syftet med denna studie är att söka 

förståelse för K3-regelverkets inverkan på revisorernas arbetsprocess vilket ger studien en 

kvalitativ ansats. Webbenkätens strukturerade frågor utgör dock en kvantitativ ansats där 

vissa av svaren kan anta en numerisk art. Nedanstående figur (figur 4.) presenterar studiens 

analysmodell. 

 

 
Figur 4: Studiens analysmodell 
 

Det teoretiskt och empiriskt deduktivt framtagna materialet i denna studie har analyserats 

utifrån att söka förståelse för huruvida det finns några nya utmaningar med K3, sett utifrån ett 

revisorsperspektiv. Vidare har analysen skett utifrån ett tolkningsperspektiv (Ryan et al., 

2002). En kvalitativ undersökning ämnar studera förändring och utveckling för att kunna 

återge hur skeenden och mönster utvecklats över tid (Bryman och Bell, 2013), vilket har varit 

syftet med denna studie för att finna ”de nya utmaningarna” med K3. För att skapa en 

uppfattning om regelverket K3 och dess påverkan genomfördes en sökning av tidigare 

uppsatser som behandlade ämnet. Vidare söktes artiklar som tog upp problematik kring 

införandet av ett nytt regelverk. Tidigare forskning har påverkat valet av enkätfrågor till 

respondenterna.  

Insamling 
av data 

Tolkning och 
strukturering Kombination Analys och slutsats 
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Enkätens variation gällande typ av frågor syftade till att erhålla en mer djupgående förståelse, 

samtidigt som likheter och skillnader kunde utläsas i svaren. Valet av vissa fasta 

svarsalternativ grundade sig även i att få med ett högre antal frågor för att möjliggöra en 

djupare förståelse, vilket är syftet med kvalitativ forskning. För att säkerställa att studiens 

referensram behandlat korrekt information genomfördes en tolkning och strukturering av det 

insamlade materialet för att se om referensramen var av relevans i förhållande till det 

empiriska materialet. Detta moment krävde en tillbakablick på det insamlade materialet för att 

tolkas och struktureras ytterligare en gång. Även den information som saknades upptäcktes 

och kunde åtgärdas. När det teoretiska och empiriska materialet kontrollerats utifrån ett 

tolkningsperspektiv genomfördes en jämförelse av materialet för att skapa en kombination 

som mynnar ut i studiens analys och slutsats. 
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3. Referensram 
Studiens tredje kapitel inleds med den praktiska referensramen som har för avsikt att ge 

läsaren grundläggande kunskap kring det studerade ämnet. Referensramens andra del består 

av vedertagna teorier som kan ge en förklaring åt hur revisorer resonerar och agerar. 

Därefter presenteras tidigare forskning inom ämnet. Avslutningsvis illustreras och förklaras 

denna studies undersökningsmodell. 

 

3.1 Praktisk referensram 

I studiens praktiska referensram presenteras allmän information gällande revisionsprocessen, 

regelverket K3 samt de största och mest betydande skillnaderna och förändringarna för 

fastighetsföretag. Vidare återges de aspekter som vidrör en revisors beslutsfattande utifrån 

god revisionssed. 

 

3.1.1 Revisionsprocessen 

 

”Auditing is fundamentally a derived activity which adds credibility to financial 

statements.” 

(Power, 1996, s. 290) 

 

Revisionsprocessen kräver noggrann planering och uppmärksamhet på detaljer (Newton, 

2008). Flint (1988) beskriver revisionsprocessen som en systematisk undersökning av de 

frågor som är betydande för att finna relevant information. Denna information ligger sedan till 

grund för revisorns bedömning för att kunna dra slutsatser och komma fram till ett yttrande 

(Flint, 1988). Samtliga revisionsprocesser har gemensamma mönster som utgör tre distinkta 

steg inom revisionsprocessen. Dessa förklaras enligt FAR (2006) som följande: 1). Planering 

2). Granskning och till sist 3). Rapportering. 

 

Revisionsprocessen innehar en holistisk karaktär. Med detta menas att revisorn inte kan göra 

ett uttalande om revisionens bedömning och utvärdering av risk- och väsentlighetsnivåer 

förrän hela bilden är på plats. För att erhålla en helhetsbild måste varje del granskas för sig. 

Efter att risk- och väsentlighetsnivåerna är bestämda kan den egentliga planeringen av 

revisionen ta vid. (Carrington, 2010) 
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Planering 

Planering är en viktig del i revisionsprocessen där revisorns kunskap påverkar på vilket sätt 

informationen ska användas (Christ, 1993) och vilka områden som ska granskas (FAR, 2006), 

vilket har en betydande effekt för revisorns beslutsfattande (Christ, 1993). Utan en uttrycklig 

plan riskerar revisionen bli mindre effektiv (Davidson och Gist, 1996) vilket innebär större 

risker för revisorn. I planeringsprocessen säkerställer och dokumenterar revisorn att alla 

väsentliga risker och legala krav täcks av granskningen (Carrington, 2010). Enligt Carrington 

(2010) kräver planering att revisorn har de resurser som krävs för att utföra en acceptabel 

revision samt att den kan utföras i rätt tid. Brist på planering kan innebära att revisionen tar 

längre tid än beräknat vilket leder till att revisorn inte kan slutföra arbetet i tid (Carrington, 

2010). 

 

Det krävs en god förståelse för det granskade företagets olika aktiviteter för att revisorn ska 

kunna utföra en noggrann och effektiv revision (Christ, 1993). Genom planering och 

genomgång av företagets verksamhet vet revisorn vilka resurser som ska sättas in och hur 

dessa ska fördelas (Carrington, 2010). Planeringsprocessen innebär även att revisorn bedömer 

vilka risker som finns för att kunna välja en revisionsstrategi (Davidson och Gist, 1996) samt 

för att minimera risken för att göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen (FAR, 2006). 

 

Granskning 

Syftet med granskningen är att ge revisorn bedömningsunderlag för att kunna utföra ett 

uttalande i revisionsberättelsen (FAR, 2006). Intern kontroll och substansgranskning är två 

metoder en revisor har att välja på vid en granskning. Valet av metod beror på huruvida 

företagets interna kontroll är tillräckligt tillförlitlig för att en revisor ska kunna basera sin 

granskning på den (Carrington, 2010). 

 

Den interna kontrollen är företagets verktyg för att säkerställa att transaktioner registreras och 

dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. Ett korrekt fungerande system för intern kontroll lämnar 

inget utrymme för fel, misstag eller förvanskningar. Substansgranskning innebär att revisorn 

granskar innehållet i olika resultat- och balansräkningar samt de transaktioner som direkt givit 

upphov till dessa poster. Substansgranskning kan konceptuellt delas in i två typer beroende på 

vilken granskningsåtgärd revisorn använder sig av: analytisk granskning eller 

detaljgranskning. (Carrington, 2010) 
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Analytisk granskning är en form av granskningsåtgärd för att studera rimliga samband mellan 

data av både finansiell och icke-finansiell karaktär som annars inte är uppenbara (Koonce, 

1992). Exempelvis samband mellan kontobalanser, tidigare års redovisade siffror, budget eller 

branschnyckeltal, med mera (Carrington, 2010). Vidare förklarar Carrington (2010) att 

sambanden fungerar som revisionsbevis och kan tydliggöra riskområden, öka förståelsen för 

verksamheten samt användas för att utvärdera andra granskningsresultat.  Detaljgranskning 

förklarar Carrington (2010) är en direktgranskning av företagets siffror. Det vill säga en 

verifiering av transaktioner och saldon mot olika underlag eller genom direkt observation. 

Målet med granskningen är att revisorn ska göra uttalande i revisionsberättelsen om 

årsredovisningen, bokföringen samt förvaltningen (FAR, 2006). 

 

Rapportering 

Det sista steget i revisionsprocessen beskriver Flint (1988) som en kommunikation mellan 

revisor och tredje part. Revisorernas granskningsprocess är omfattande, detaljerad och 

komplex och kräver speciell yrkesskicklighet (Flint, 1988). Rapportering handlar även om att 

revisorn bidrar med förslag till hur problem ska lösas eller hur en bristfällig situation ska 

förbättras. Detta kan ske genom antingen skriftliga eller muntliga rapporter till olika 

beslutsfattare i företaget (FAR, 2006). 

 

Flint (1988) skriver att rapporten ska upprättas och vara tillräckligt transparent för att en 

tredje part med en begränsad eller ingen teknisk förståelse ska kunna läsa rapporten. Den 

viktigaste rapporten revisorn upprättar och uttalar sig i är revisionsberättelsen och är i flesta 

fall den enda kontakten mellan revisor och intressent (Carrington, 2010). Revisionsberättelsen 

är standardiserad och följer flera standarder i ISA: främst ISA 700, 705 och 706 (Carrington, 

2010). 

 

Bevis, bedömning, risk och väsentlighet  

Flint (1988) förklarar att en revisor bör ha samlat in tillräckligt med bevis för att med rimlig 

säkerhet kunna uttala sig. En revisor bör även vara objektiv för att kunna avgöra vad som ska 

granskas samt vilka bevis som krävs för att möjliggöra ett yttrande eller upprätta en rapport. 

Enligt Flint (1988) bestämmer revisorn utifrån planeringen vad som anses väsentligt för att 

erhålla tillräckligt övertygande bevis. Utan bekräftande bevis kan inte en revisionsrapport 

eller ett yttrande upprättas (Flint, 1988). 
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Revisorer kan aldrig vara 100 % säkra på den information som de baserar sitt yttrande eller 

rapport på då informationen kan innehålla en relativ osäkerhet. På grund av begränsningar i 

tid, kostnad eller genomförbarhet finns det alltid en kvarstående risk för revisorns yttrande 

eller rapport (Flint, 1988). Flint (1988) menar att en revisor alltid måste göra bedömningar 

utifrån den kvarstående risken som är acceptabel för användarna. Genom att analysera 

riskerna är det enklare att identifiera väsentliga fel i redovisningen och svagheter i den interna 

kontrollen (FAR, 2006). Revisorer talar om fyra olika risker: inneboende risk, kontrollrisk, 

upptäcktsrisk samt revisionsrisk.  
 

En revisors bedömning beror på bevisets art. Muntlig bevisning och personlig observation 

rymmer hög grad av subjektivitet och missförstånd vilket är betydande för revisorns omdöme. 

Skriftlig information (bevisning), exempelvis dokument eller transaktionsregister har en högre 

objektivitet och trovärdighet. Dock kan skriftlig information vara fabricerad, förfalskad eller 

oavsiktligt ändrad. Informationen kan även ha ändrats för att uppsåtligen vilseleda och 

revisorerna tvingas förlita sig på att informationen är äkta och tillförlitlig. Detta kräver att 

bedömningarna görs oberoende, med integritet samt tillförlitlighet till källan. (Flint, 1988)  

 

“Informationen är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka 

de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de finansiella 

rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på 

omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer en 

fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap informationen 

måste ha för att vara av värde” (RS 320 p. 3). 

     (Carrington, 2010, s. 63) 

 

Väsentlighet är ett grundläggande begrepp inom all revision (FAR, 2006). Carrington (2010) 

förklarar att väsentlig information är information som det finns skäl att bry sig om. 

Bedömningen av väsentlighet är avgörande för revisionsarbetets inriktning och omfattning 

(FAR, 2006). Flint (1988) beskriver väsentlighet som det karaktäristiska som utgör typen av 

kvalitativ och kvantitativ bevisning. Redan under planeringsprocessen bedömer revisorn 

granskningens väsentligheter för att minimera risken för att granska fel saker eller missa 

viktiga områden (FAR, 2006). Flint (1988) skriver att väsentlighet är ett mått på 

informationens inverkan och värde som ligger till grund för såväl rapporten som yttrande i 

framtida rapporter. Väsentlighetsbedömning är en viktig del som förlitar sig starkt på 
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professionellt omdöme vilket skapar en risk för inkonsekvens av vad som bedöms som 

väsentligt mellan olika revisorer (Dunn, 1996). 

 

3.1.2 K3 - ett principbaserat regelverk 

År 2009 gav International Accounting Standards Board (IASB) ut en standard som var avsedd 

att användas av icke-noterade företag, IFRS for SMEs. Enligt Drefeldt och Törning (2013) 

utgör denna standard drygt 10 % av det stora regelverket IFRS. Det första utkastet av 

standarden blev kritiserat då den ansågs innehålla för många referenser till IFRS. IFRS for 

SMEs måste vara utformat på sådant sätt att användarna inte behöver kunna (full) IFRS 

(Drefeldt och Törning, 2013). 

 

Regelverket K3 har hämtat inspiration från IFRS for SMEs men även gjort anpassningar till 

svenska förhållanden. Därav kan regelverket K3, enligt Drefeldt och Törning (2013) inte 

anses vara en svensk version av IFRS for SMEs, utan är ett självständigt allmänt råd från 

BFN. BFNs K-regelverk kräver att respektive regelverk ska tillämpas i sin helhet, det vill säga 

att de företag som tillämpar K3 ska tillämpa hela regelverket. K3 är ett principbaserat 

regelverk vilket innebär att det är den ekonomiska innebörden av transaktionerna som ska 

redovisas (Drefeldt och Törning, 2013).  

 

K3 riktar sig enbart till icke-noterade företag med krav att tillhandahålla information om 

företagets finansiella ställning, resultat och i vissa fall företagets kassaflöden. Företagets 

information fungerar som underlag för användarens beslut i ekonomiska frågor och den 

finansiella rapporten visar hur företagsledningen förvaltar företagets resurser (Drefeldt och 

Törning, 2013). I den finansiella rapporten ska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 

redovisas till ett fastställt belopp utifrån en värderingsgrund. Inom K3 finns ett antal olika 

värderingsgrunder som tillämpas i olika omfattning och kombinationer. För att värderingen av 

tillgångar och skulder i balansräkningen ska bli så bra som möjligt måste varje beståndsdel 

(exempelvis varje faktura eller varje maskin) värderas för sig (Drefeldt och Törning, 2013).  

 

Vid upprättandet av den finansiella rapporten bör vissa kvalitativa egenskaper, som 

formulerats av BFN, beaktas. De kvalitativa egenskaperna utgår från användarens 

informationsbehov och ska vara till nytta för läsaren. Informationen ska enligt K3 presenteras 

på ett begripligt sätt för användare med rimlig kunskap om affärsverksamheten, ekonomi och 

redovisning. Informationen i årsredovisningen ska vara aktuell, tillförlitlig (neutral) och inte 
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innehålla väsentliga fel. Informationen ska vara relevant som beslutsunderlag för användaren, 

samt vara väsentlig. Informationen ska även vara fullständig inom ramen för vad som kan 

anses väsentligt i förhållande till kostnaderna för att ta fram informationen. Informationen i 

finansiella rapporter som är upprättade enligt K3 ska kunna påverka användarens ekonomiska 

beslut och informationen ska därför tillhandahållas inom den givna tidsaspekten. Nyttan av 

informationen bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla informationen, vilket är ett 

internationellt krav på finansiella rapporter för företag som använder sig av regelverket K3. 

(Drefeldt och Törning, 2013) 

 

3.1.3 Fastighetsföretags övergång till K3 

 

”K3 ska tillämpas i sin helhet. Ger K3 otillräcklig vägledning för redovisning av 

en transaktion, annan händelse eller förhållande ska vägledning i första hand 

sökas i bestämmelser i K3 som behandlar liknande och relaterade frågor. I andra 

hand ska vägledning sökas i kapitel 2. Eftersom K3 är principbaserat kan 

oreglerade frågor som regel lösas utifrån bestämmelserna i kapitel 2.” 

(BFN, 2012:1) 

 

Alla företag som tillämpar ÅRL (SFS, 1995:1554) ska tillämpa K3 när en finansiell rapport 

upprättas. De som inte ska tillämpa K3 är enligt BFN (2012:1, p. 1.3) de företag som valt att 

tillämpa följande: 

a) Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 

2008:1).  

b) Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar 

(BFNAR 2009:1).  

c) Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer 

(RFR 2). 

 

Även företag som anses vara ett mindre företag enligt ÅRL 1 kap. 3 § och som har en annan 

associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening behöver inte tillämpa K3. Företag 

som ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas enligt IFRS ska inte tillämpa K3. 

Följande företag ska alltid tillämpa K3 (BFN, 2012:1, p. 1.3): 

• Ett större företag.  

• Ett moderföretag i en större koncern.  
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• Ett företag som är ett publikt aktiebolag. 

 

ÅRLs definition (SFS, 1995:1554) av större företag är de som under de två senaste 

räkenskapsåren uppfyllt mer än ett av följande krav: 

• Fler än 50 anställda, 

• Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning, 

• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

När ett företag ska gå över till K3 första gången ska de räkna om posterna för det närmaste 

föregående räkenskapsåret i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen samt 

noterna vid upprättandet av en finansiell rapport (BFN, 2012:1 p. 35.2). 

Förvaltningsfastigheter behöver inte lämna jämförelsetal avseende upplysningar av verkligt 

värde vid övergången till K3 (BFN, 2012:1, p. 35.4). Vid övergången ska en 

ingångsbalansräkning upprättas och redovisas retroaktivt (BFN, 2012:1, p. 35.5, 35.8). 

 

Med retroaktivt menas att företag ska använda den nya redovisningsprincipen på transaktioner 

och andra händelser som om att den alltid tillämpats (BFN, 2012:1, p. 35.8). Om det uppstår 

skillnader mellan tidigare redovisningsprinciper och principerna enligt K3 ska 

skillnadsbeloppet redovisas direkt mot eget kapital i ingångbalansräkningen (BFN, 2012:1, 

p.35.11). 

 

”En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en 

leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller 

värdestegring” 

(BFN, 2012:1, p. 16:2) 

 

Fastighetsföretag är den bransch där regelverket K3 får stor betydelse i och med att 

regelverket innehåller ny ansats för redovisningen av materiella anläggningstillgångar 

(KPMG, u.å.). För fastighetsbolagen innebar övergången till K3 framförallt inom området för 

redovisning av fastigheter som är anläggningstillgångar då komponentmetoden blev aktuell. 

Inför övergången medförde regelverket en mängd frågeställningar och ställningstaganden 

kring avskrivningar och gränsdragning mellan kostnad och investering (Fastighetsägarna 

Sverige, 2014). 
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Nedanstående tabell (tabell 1.) ger en översikt över de mest väsentliga förändringarna för 

fastighetsföretag i samband med övergången till K3 (Fastighetsägarna Sverige, 2014). 

 



27 

 
Tabell 1. De väsentligaste förändringar för fastighetsföretag (Fastighetsägarna Sverige, 2014, s. 11-12) 

 

De mest betydande förändringar i tabellen (tabell 1.) förklaras mer ingående i nedanstående 

text: 
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Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

Införandet av K3 medför ett upplysningskrav gällande verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter (BFN, 2012). Värt att ta i beaktande är att kravet avser upplysning om 

och inte redovisning av verkligt värde. Det beror på att ÅRL (SFS, 1995:1554) inte tillåter 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde och således redovisas fastigheter istället 

med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt K3. Angående verkligt värde är det definierat i 

K3 som det belopp en tillgång potentiellt kan överlåtas för mellan kunniga och oberoende 

parter, vilka har ett gemensamt intresse i transaktionens fullbordande (BFN, 2012).  

 

I enlighet med K3 krävs det att företag angående förvaltningsfastigheter upplyser om verkligt 

värde, vilka tillvägagångssätt och huvudsakliga antaganden som tillämpats för att bestämma 

verkligt värde, samt i vilken omfattning verkligt värde grundats på en oberoende 

värderingsmans bedömning. Därtill ska upplysningar lämnas gällande redovisat värde och 

huruvida det existerar inskränkningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att 

förfoga över försäljningslikvid eller hyresinkomst (BFN, 2012). Till sist krävs dessutom att 

företagen upplyser om betydande förpliktelser beträffande förvärv, byggande, förbättring, 

underhåll eller reparation av förvaltningsfastigheterna. De nämnda upplysningarna ska 

åtminstone lämnas hopslagna. Det är endast upplysningen om redovisat värde som alltid 

begärs medan de andra enbart fordras om värdet kan beräknas på ett pålitligt sätt och 

informationen kan framställas utan oskälig kostnad (BFN, 2012). Nordlund (2012) menar att 

dessa värden kan vara svåra att verifiera. För att göra en bedömning för 

förvaltningsfastigheter behövs relevant information av verkligt värde, vilket vanligtvis baseras 

på förvaltningsfastighetens troliga försäljningspris på en lokal fastighetsmarknad (BFN, 

2012). 

 

Uppskjuten skatt 

Definitionen av begreppen uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld finns 

återgiven i BFNAR 2012:1 (K3), (Selting, 2015). Selting (2015) förklarar att uppskjuten 

skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas 

i framtiden. Vidare skriver Selting (2015) att om en fastighet exempelvis ägs av ett företag 

”och fastigheten i företagets redovisning har ett skattemässigt värde som är lägre än 

fastighetens marknadsvärde, innebär detta sannolikt att företaget kommer att behöva betala 

inkomstskatt den dagen företaget säljer fastigheten till marknadspris.” (Selting, 2015, s. 2). 
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Beträffande inkomstskatter återfinns förändringen att samtliga företag som tillämpar K3 

måste redovisa uppskjuten skatt, vilket innebär ett högre krav på mindre företag i jämförelse 

med vad som följer av ÅRL. Huvudregeln enligt K3 är att uppskjuten skatt redovisas till det 

nominella beloppet med hänsyn till gällande skattesats, dock finns ett undantag som är en 

förändring jämfört med tidigare normgivning. Undantaget gäller uppskjuten skatt vid rena 

substansförvärv som istället får nuvärdesberäknas (BFN, 2012). Apropå rena substansförvärv 

åsyftas förvärvande av andelar i företag där byggnader eller mark är deras betydande 

urskiljbara tillgångar och huvudparten av köpeskillingen åsyftar byggnader eller mark 

reducerat med uppskjuten skatt och fastighetslån (Pramhäll, 2012). Vidare påpekar Pramhäll 

(2012) att undantaget gällande rena substansförvärv föreligger enbart om den uppskjutna 

skatteskuldens värde upptar en betydande del av affärsöverenskommelsen och ett 

dokumentstyrkt förhållande existerar mellan köpeskillingen och köparens uppskattning av den 

uppskjutna skatteskulden. 

 

Leasingavtal 

Förändringar i K3 gällande leasingavtal avser uppdelningen i operationella respektive 

finansiella leasingavtal (BFN, 2012), vilket inte separerades i den tidigare normgivningen 

BFNAR 2000:4 då alla leasingavtal redovisades som operationella. Ett leasingavtal definieras 

i K3 som ett avtal där i förväg fastställda villkor inom en bestämd tidsperiod anger en 

leasetagares rättighet att nyttja en leasegivares tillgång i utbyte mot ersättning (BFN, 2012). 

Vidare fastslår K3 att finansiella leasingavtal är avtal där ekonomiska fördelar och risker 

relaterade till ägande av tillgång huvudsakligen förflyttas från leasegivaren till leasetagaren, 

medan operationella leasingavtal helt enkelt är leasingavtal som inte är finansiella. 

Redovisningen av finansiella leasingavtal där koncerner är leasetagare ska med stöd av K3 

likställas med ett avbetalningsköp, vilket innefattar såväl fordran hos leasetagaren som 

tillgång och skuld hos leasetagaren. I juridisk person tillåts att samtliga leasingavtal redovisas 

som operationella (BFN, 2012). 

 

För icke-noterade bolag gäller enligt K3, kapitel 20 – Leasingavtal, att leasegivaren 

(hyresvärden) skall redovisa de uthyrda tillgångarna i balansräkningen och att leasingavtalet 

återspeglas genom intäkterna (Fastighetsägarna Sverige, 2014). Fastigheter har typiskt en 

relativt lång ekonomisk livslängd och en stor del av leasingbetalningen hänger samman med 

markdelen som har en obestämbar nyttjandeperiod. Därav kan aldrig markvärdet förväntas bli 

konsumerat av leasetagaren (Törning, 2013). För operationell leasing ska leasetagare lämna 
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vissa upplysningar. Upplysningskraven i årsredovisningen avseende dessa avtal har utvidgats 

i och med K3 (Fastighetsägarna Sverige, 2014).  

 

Nedskrivning 

Det har skett några mindre förändringar gällande nedskrivningar i och med införandet av K3, 

vilket främst kan ses genom en precisering i innebörden av bestående värdenedgång (BFN, 

2012). Nyheten med K3 är att alla anläggningar måste ge en marknadsmässig avkastning för 

att det inte ska krävas en nedskrivning (Månsson, 2014). Enligt K3 ska en nedskrivning ske 

enbart om återvinningsvärdet bedöms lägre än det redovisade värdet för tillgången (BFN, 

2012). I sådant fall justeras det redovisade värdet ned till återvinningsvärdet. Begreppet 

återvinningsvärde inbegriper det högsta av verkligt värde reducerat med försäljningskostnader 

och nyttjandevärdet, vilket förklaras som nuvärdet av alla framtida kassaflöden som 

tillgången bedöms framkalla (BFN, 2012).  

 

Till följd av att återvinningsvärdet avspeglar en uppskattning av alla kassaflöden som 

tillgången inbringar över sin resterande nyttjandeperiod föreligger en långsiktig bedömning, 

vilket anses fullgöra kravet på en bestående värdenedgång enligt ÅRL 4 kap. 5 §. Huruvida 

det förekommer någon antydan till att en tillgångs värde understiger dess redovisade värde 

ska avgöras av företagen varje balansdag. Föreligger det en sådan tendens ska tillgångens 

återvinningsvärde räknas ut (BFN, 2012). För företag som redovisar små överskott kan K3 nu 

aktualisera nedskrivningsbehov även om detta inte har bedömts som aktuellt tidigare 

(Månsson, 2014). 

 

Komponentavskrivning 

En skillnad i och med K3 är kravet på att dela upp materiella anläggningstillgångar i 

komponenter (BFN, 2012). Komponentavskrivningen förekommer visserligen i tidigare 

normgivning, men inte som ett uttalat krav. Tidigare har även det som benämns 

prestandahöjandeansatsen tillämpats, vilken medför att materiella anläggningstillgångar 

betraktas som en sammanhållen enhet (BFN, 2001; RR, 1999). Det allmänna rådet punkt 17:4 

i K3 belyser att en uppdelning i komponenter ska ske om materiella anläggningstillgångars 

substantiella beståndsdelar antas ha väsentligt skilda nyttjandeperioder. En fastighet är en 

sådan materiell anläggningstillgång som består av betydande komponenter, vilka förbrukas 

väsentligt olika. Förslag på komponenter en fastighet kan fördelas på är exempelvis byggnad, 

mark, tak, fasad, stomme och stammar. Nämnda komponenter har oftast väsentligt skilda 
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nyttjandeperioder och ersätts således med olika tidsintervall i förhållande till sin förbrukning. 

(BFN, 2012) 

 

I enlighet med punkt 17:11 i K3 ska anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång 

fördelas på dess identifierade komponenter (BFN, 2012). Vidare sker avskrivningar separat 

för respektive komponent över dess egen nyttjandeperiod. Om komponenter byts ut eller nya 

sätts in ska utgifter för detta adderas till tillgångens redovisade värde. Däremot redovisas 

löpande reparationer och underhåll som kostnader vid tidpunkten de uppstår (BFN, 2012). Det 

skiljer sig mot den tidigare vanligtvis tillämpade prestandahöjandeansatsen som i enlighet 

med BFNAR 2001:3 och RR 12 innebär att tillkommande utgifter enbart inräknas i det 

redovisade värdet i den utsträckning de är prestandahöjande för tillgången, vilket relateras till 

dess standard vid det ursprungliga förvärvet (BFN, 2001; RR, 1999). 

 

3.1.4 God revisionssed 

Som ett resultat av de företagsfinansiella skandalerna (Öhman och Wallerstedt, 2012) 

utvecklade American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 1939 standarder som 

benämns ”the 10 Commandments” (Louwers, Ramsay, Sinason och Strawser, 2008). Dessa 

standarder identifierar revisorers nödvändiga kvalifikationer och egenskaper samt fungerar 

som en guide i revisionsprocessen (Louwers et al., 2008). God revisionssed, som utgår från 

ISA, ges ut på svenska av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), (FAR, 2006). Enligt 

svensk god revisionssed ska revision utövas både praktiskt och etiskt. God revisionssed är 

lagstadgat men ISA låter revisorsorganisationerna formulera innebörden där ISAs 

originalpunkt ersätts med en SE-punkt i den löpande texten eller i fotnot (FAR, 2006). 

Planering enligt god revisionssed förklaras i ISA 300 som att: 

 

”Revisorn skall planera revisionsarbetet så att revisionen utförs på ett effektivt 

sätt” (ISA 300, p. 4, s. 250). 

 

”Med planering menas att utarbeta en allmän revisionsstrategi och ett detaljerat 

engagemang och utveckla en revisionsplan. Adekvat planering gynnar revisionen 

av de finansiella rapporterna på flera sätt...” (ISA 300, p. 2, s. 250). 

 

Nedanstående figur (figur 5.) visar FARs definition av god sed samt skillnaderna mellan god 

revisionssed, god redovisningssed och god revisorssed (FAR, 2006). 
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Figur 5. God sed (FAR, 2006, s. 24). 

 

Enligt god revisionssed ska en revisor besitta kompetens och ha teknisk utbildning för att 

genomföra en revision. Revisorn ska upprätthålla oberoende samt utöva professionellt 

omdöme i rapportens framställande. Revisorn måste genomföra en adekvat planering samt 

inneha tillräcklig kunskap om företaget och dess omgivning. Vidare måste revisorn ha 

tillförlitliga revisionsbevis för att genomföra en revisionsprocess samt utforma ett yttrande på 

den finansiella rapporten. Revisorn ska i rapporten ange om den finansiella rapporten är 

upprättad i enlighet med viss standard. Revisorn ska även uttrycka under vilka förhållanden 

sådana standarder inte har blivit konsekvent observerade. Om en revisor anser att en 

informativ beskrivning inte är adekvat ska detta uttryckas i revisionsrapporten. (Louwers et 

al., 2008) 

 

God sed 
 
Revisionen ska enligt Aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed 
och lagstiftaren låter revisorsorganisationerna formulera vad god 
revisionssed innebär. 
 
God revisionssed är enkelt uttryckt det sätt på vilken en revision ska 
genomföras. Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt 
omdöme. Den goda seden utvecklas både internationellt, inom FAR och 
av revisorsnämnden samt genom domstolarnas praxis. FAR har genom att 
översätta och anpassa RS Revisionsstandard i Sverige angivit vad god 
revisionssed är. 
 
God revisionssed ska inte förväxlas med god revisorssed eller god 
redovisningssed. 
 
God revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer. En viktig etisk regel är 
att tillämpa god revisionssed! FARs regler och Revisorsnämndens 
tillsynsverksamhet ger vägledning om revisorsetik. 
 
God redovisningssed är normer och praxis för bokföring och bokslut och 
olika finansiella rapporter. Den seden är alltså snarare en norm att granska 
mot än en norm för hur revisorn själv ska göra. 
 
God sed i Sverige bygger i allt väsentligt på internationell god sed. 
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3.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består av de vedertagna teorierna institutionell teori, 

revisionsteori och beslutsteori som kan ge förklaring åt det empiriska utfallet. 

 

3.2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar att organisationer utsätts för institutionella påtryckningar som 

medför att organisationer inom samma bransch tenderar att likna varandra i utformning och 

tillvägagångssätt (Deegan och Unerman, 2011). Det förekommer mäktiga krafter inom 

samhället som orsakar dessa mer likartade organisationsformer (DiMaggio och Powell, 1983). 

Enligt Deegan och Unerman (2011) undersöker institutionell teori hur vissa 

organisationsformer kan införas för att skapa legitimitet åt en organisation. Institutionell teori 

förutsätter att organisationer inför metoder och strukturer som anses legitima av andra 

organisationer inom samma fält, oavsett deras faktiska nytta (Carpenter och Feroz, 2001). 

 

En ledande föreställning inom den institutionella teorin är att institutioner uppstår i samband 

med att människor skapar deras sociala verklighet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Dillard, 

Rigsby och Goodman (2004) beskriver en institution som en etablerad ordning bestående av 

regelavgränsade och standardiserade sociala metoder. Institutioner omfattar för givet tagna 

antaganden som underrättar och formar enskilda aktörers agerande (Burns och Scapens, 

2000). Dessa antaganden som tas för givna är i sin tur resultatet av sociala konstruktioner. 

Institutionella teoretiker tror att människor lever i en socialt konstruerad värld som är fylld 

med för givet tagna betydelser och regler (Dillard et al., 2004). 

 

Institutionell teori åskådliggör hur organisationer influeras av sin omgivning, agerar efter det 

som tas för givet samt följer formella och informella regler snarare än handlar rationellt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer framhäver att 

de agerar efter kollektivt upprättade värderingar på ett korrekt och lämpligt vis när de 

konstruerar en formell struktur som rättar sig efter normer och förväntat beteende från 

omgivningen. Institutionell teori förklarar att organisationer eftersträvar att deras metoder och 

karakteristik ska uppfattas vara i linje med kulturella och sociala värden, vilket syftar till att få 

eller återta legitimitet (Deegan och Unerman, 2011). Eriksson-Zetterquist (2009) påpekar att 

den institutionella teorin klarlägger hur organisationer anammar idéer om förändring, stegvis 

utvecklas och har inverkan på sin omgivning. 

 



34 

Enligt Dillard et al. (2004) är institutionell teori på väg att bli ett dominerande teoretiskt 

perspektiv inom organisationsteori och appliceras i allt högre grad på forskning inom 

redovisning. Att forskare tillämpar denna teori baseras på tillhandahållandet av ett 

kompletterande perspektiv till både legitimitets- och intressentteorin i förhållande till hur 

organisationer reagerar på förändrade sociala och institutionella förväntningar och 

påtryckningar (Deegan och Unerman, 2011). Carpenter och Feroz (2001) anser att 

institutionell teori kan utgöra ett komplement till resursberoendeteorin, främst gällande val av 

redovisningsregler. 

 

Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) undersökte varför det är sådan häpnadsväckande homogenitet 

mellan organisationers utformning och tillvägagångssätt. Denna process där organisationer 

tenderar att tillämpa samma strukturer och metoder benämner de som isomorfism. Till följd 

av isomorfism kommer organisationer att bli allt mer homogena inom givna domäner och 

överensstämma med förväntningar från den bredare institutionella miljön (Carpenter och 

Feroz, 2001). Enligt DiMaggio och Powell (1983) är isomorfism en begränsande process som 

tvingar en enhet i en population att efterlikna andra enheter som möter samma slags 

miljöförhållanden. Organisationer som inför processer eller strukturer som är avvikande i 

jämförelse med andra organisationer kan upptäcka att dessa skillnader tilldrar sig kritik 

(Deegan och Unerman, 2011). De anser att hur företagsrapportering utförs är en sådan 

åtskiljande process. DiMaggio och Powell (1983) identifierar tre olika processer av 

isomorfism, vilka benämns tvingande, mimetisk och normativ. 

 

Tvingande isomorfism uppkommer från både formella och informella påtryckningar som 

utövas på en organisation av en annan part som den är beroende av eller genom förväntningar 

från samhället där organisationen är verksam (DiMaggio och Powell, 1983; Dillard et al., 

2004). En beroende part kan vara intressenter som pressar en organisation till ändring av sina 

institutionella metoder (Deegan och Unerman, 2011). Tvingande isomorfism kan uppstå från 

statlig och politisk press genom kontroller, regler och lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Vidare nämns att organisationer kan tvingas anpassa sig efter krav på hur skatteåret 

beräknas, hållbarhet främjas och finansiella rapporter framställs. Deegan och Unerman (2011) 

påpekar att en organisation kan tvingas redovisa frivilliga upplysningar för att tillgodose 

inflytelserika intressenter. 
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Att försöka efterlikna eller förbättra de institutionella metoder som andra organisationer 

använder är vad mimetisk isomorfism innebär (Deegan och Unerman, 2011). De förklarar att 

imiterandet oftast sker på grund av konkurrensfördelar i form av legitimitet. En annan kraft 

som uppmuntrar organisationer att efterlikna varandra är osäkerhet, eftersom tvetydiga mål 

eller svårbegriplig teknologi kan förmå en organisation att vilja imitera någon annan 

(DiMaggio och Powell, 1983). När organisationer ställs inför situationer där det inte existerar 

något entydigt bästa tillvägagångssätt kan de begränsa urvalet av tänkbara strukturer eller 

metoder till sådana som tillämpas med framgång av andra liknande organisationer (Carpenter 

och Feroz, 2001). Genom att efterlikna en till synes framgångsrik organisation undviker de 

som imiterar att behöva finna egna lösningar på problem, utan kan istället kopiera någon 

annans praktiska lösning till en lägre kostnad (Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt DiMaggio 

och Powell (1983) behöver inte organisationen som blir kopierad vara medveten om det eller 

ens vilja bli imiterad, men den tjänstgör likväl som en bekväm källa att inhämta potentiella 

tillvägagångssätt ifrån. 

 

Normativ isomorfism innebär att vad som anses vara det mest lämpliga tillvägagångssättet 

påverkas av professioner och utbildningar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Dillard et al. (2004) 

anger att normativ isomorfism baseras på professionalisering, vilket åsyftar en viss 

yrkesgrupps strävan efter att fastställa deras villkor och arbetsmetoder som grund för deras 

profession. Professionalism i förhållande till normativ isomorfism kan exemplifieras med 

valet att rekrytera individer med universitetsutbildning till följd av formella utbildningars 

ökade betydelse i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009). En annan viktig aspekt av 

professionalisering förutom formella utbildningar är utvecklandet av professionella nätverk 

(DiMaggio och Powell, 1983). Den professionella förväntan att redovisare ska följa 

redovisningsstandarder fungerar som en normativ isomorfism för organisationer där 

redovisare arbetar med att producera bokföringsrapporter, vilka är formade av 

redovisningsstandarder (Deegan och Unerman, 2011). 

 

3.2.2 Revisionsteori 

Det är vanligt förekommande att revision framställs som ett praktiskt ämne utan teoretiskt 

innehåll, där utgångspunkten istället återfinns i vad revisorerna gör (Flint, 1988). Vidare 

nämner författaren att revisionen och allmänhetens uppfattning om den har utvecklats, trots 

avsaknaden utav någon tidigare formulering av teori. Revision har aldrig varit ett statiskt 

fenomen utan verkar ha befunnit sig i en konstant förändringsprocess genom historien 
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(Jeppesen, 1998). Enligt Flint (1988) kan inte revisionens funktion enbart förklaras som att 

uttrycka en åsikt om eller ge trovärdighet åt finansiella rapporter, utan det finns dessutom en 

social funktion utifrån samhällets förväntningar. Revisionsprofessionen försöker anpassa sig 

efter sina klienters förändrade strukturer (Jeppesen, 1998). Power (1996) lägger fokus på att 

revision inte är möjlig utan reviderbara prestationsnormer. En grundläggande fråga inom 

revision är den etiska aspekten, eftersom det är samhället som avgör vilka uppförandenormer 

som antas gälla i olika organisationer och vilka aspekter av ansvarsskyldighet som måste vara 

föremål för granskning av en revisor (Flint, 1988). Normer eller kriterier för 

ansvarsskyldighet som sätts av samhället definierar förväntningar på vad som ska presteras 

och revisionen fyller utan tvekan en social funktion genom att utreda och rapportera om dessa 

prestationer (Flint, 1988). 

 

Syftet med teorin i förhållande till revision är att bidra med en sammanhängande uppsättning 

propositioner om verksamheten som kan förklara dess sociala syfte och mål, vilket ger en 

rationell grund med motivering till metoder och förfaranden (Flint, 1988). Revisionens 

funktion och syfte kan förklaras med att en revision fordras där det förekommer 

ansvarsskyldighet mellan två parter och själva revisionen fungerar som säkerställande medel 

(Flint, 1988). Vidare förklarar han att revision är ett socialt fenomen som endast har sitt värde 

och syfte i den praktiska användbarheten. Funktionen har utvecklats som svar på ett upplevt 

behov från individer och grupper i samhället som söker information eller försäkran 

beträffande andras agerande, i vilket de har ett erkänt och legitimt intresse (Flint, 1988). 

Revisorernas egentliga klienter benämns som användarna av de reviderade finansiella 

rapporterna (Jeppesen, 1998). I enlighet med Flint (1988) kan revision sammanfattas som en 

social kontrollmekanism för att säkerställa ansvarsskyldighet. 

 

Flint (1988) framför några grundläggande postulat som föreslås utgöra ett ramverk för 

konstruerandet av en revisionsteori och formulerandet av praktiska principer. Några av dessa 

postulat kan sammanfattas med att den huvudsakliga förutsättningen för revision är att det 

antingen föreligger ansvarsskyldighet mellan två eller flera parter, finns ett behov från någon 

part att fastställa trovärdigheten och tillförlitligheten hos information eller uppstår offentlig 

ansvarsskyldighet som ett resultat av allmänhetens intresse gällande informations kvalitet och 

äkthet (Flint, 1988). Vidare beskriver författaren att en revision: åstadkommer en social eller 

ekonomisk förmån, kräver såväl specialkunskaper som utövande av bedömningar samt ska 

vara oberoende, objektiv och mottaglig för verifiering av bevis. Arthur (2001) uttrycker att 
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om något inte kan verifieras med bevis då är det inte reviderbart. Beträffande revisorernas 

oberoende påpekar Jeppesen (1998) att just detta krav är vad som särskiljer revisionen från 

konsultering. Flint (1988) menar att de grundläggande postulaten definierar och tolkar 

revisionen som ett socialt fenomen och utgör grunden för teoretisk utveckling.  

 

3.2.3 Beslutsteori 

Beslutsteori handlar i grund och botten om att göra olika val (Falkman, 2000) med hjälp av 

olika metoder (Nationalencyklopedin, u.å.). Dessa delas in i normativa respektive deskriptiva 

teorier. Det som skiljer de två metoderna åt är att inom den normativa teorin föreskrivs hur en 

person eller organisation bör fatta ett beslut. Den deskriptiva teorin har som syfte att beskriva 

och förklara hur människor faktiskt fattar ett beslut (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Beslutsfattande och beslutsprocesser har blivit än viktigare för snabb anpassning till nya 

förutsättningar (Akdere, 2011). För att beslutsfattaren ska kunna ta ett optimalt beslut måste 

denne ha en uppfattning om framtiden för att kunna bedöma vilka konsekvenser beslutet 

kommer att få i framtiden (Falkman, 2000). Inom företagsekonomi ligger fokus på att 

analysera den faktiska processen för ett beslut samt interaktionen mellan beslutsfattare 

(Falkman, 2000). Inom det beteendeekonomiska forskningsområdet har Kahneman och 

Tversky (1979) utvecklat prospektteorin som ersätter den traditionella nyttoteorin. Kahneman 

och Tversky (1979) menar på att nyttoteorin är en generell accepterad modell som tidigare har 

dominerat beslutsfattande som sker under osäkerhet. Vidare riktar Kahneman och Tversky 

(1979) kritik mot den traditionella nyttoteorin och menar att flera av de grundantaganden om 

beslut under osäkerhet som görs i den förväntade nyttoteorin är motstridiga. Den förväntade 

nyttoteorin beskriver att beslutsfattaren alltid har samma attityd till risk men Kahneman och 

Tversky (1979) menar att beslutsfattarens attityd är situationsanpassad. För att uppnå ett 

strategiskt beteende utvecklas regler för beslutsfattande eller att beslutsfattandet överlåts till 

en profession som agerar enligt samma mönster (Falkman, 2000). 

 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning inom valda teman som innefattar 

revisionsprocessen, förändrade redovisningsregler och god revisionssed. 
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3.3.1 Revisionsprocessen 

De internationella insatserna för att harmonisera revisionsrapporten har drivits fram av den 

internationella revisionspraxiskommittén IFAC (Gangolly, Hussein, Seow och Tam, 2002) i 

och med globaliseringen av den finansiella marknaden (Needles Ramamoorti och Shelton, 

2002) samt utfärdandet av ISA 13, 1983 (Gangolly et al., 2002).  International Federation of 

Accountants (IFAC) grundades 1977 och är en organisation bestående av nationella 

revisorsorganisationer som representerar anställda revisorer i näringslivet och den offentliga 

sektorn (Smith, Sagafi-Nejad och Wang, 2008).  

 

För att förbättra kvaliteten och effektiviteten i revisionsprocessen har ett flertal av de större 

revisionsbyråerna infört en mer strukturerad revisionsprocess (Bamber, Snowball och Tubbs, 

1989). Globala finanskriser, företagskonkurser och skandaler världen över har krävt att 

kvaliteten på revisionen ska förbättras (Holm och Zaman, 2012). Enligt Cahan och Sun (2014) 

ökar kvaliteten på revisionen i och med större kunskap hos revisorerna. Cahan och Sun (2014) 

förklarar att revisionserfarenhet har ett samband med såväl revisionens kvalitet som arvodet. 

Deras resultat antyder att mer erfarna revisorer erbjuder högre kvalitet på revisionstjänster än 

mindre erfarna. En tidigare studie av Libby och Frederick (1990) undersöker sambandet 

mellan revisorers erfarenhet och deras bedömningar. De kommer fram till att mer erfarna 

revisorer kan påvisa ett större antal sannolika fel som ger förklaring åt revisionens 

granskningsresultat. DeZoort et al. (2006) påpekar att utredning av väsentlighet kräver 

revisorers professionella bedömning. Bedömning av väsentlighet förekommer i olika 

föränderliga sammanhang och på flera nivåer som i exempelvis finansiella rapporter, 

transaktionsklasser och kontobalanser.  

 

Beträffande likheten mellan revisionsprocesser bedömer Öhman et al. (2006) det rimligt att 

anta en hög grad av homogenitet gällande tankemönster bland svenska revisorer. 

Professionella revisorer har liknande utbildning och ställs ofta inför liknande situationer i 

arbetet. Vidare menar Öhman et al. (2006) att revisorer följer riktlinjer och instruktioner, 

söker support från deras kollegor samt är involverade i pågående interaktioner med andra 

medlemmar av deras profession. Power (2003) hävdar att revisorer verkar vara beroende av 

en gemensam struktur för att få legitimitet och kontroll, vilket i sig inte behöver betyda en 

effektivare revision. Revisionsprocessen kan i vissa avseenden utföras på olika sätt beroende 

på revisionsbyrå och revisionsteam (Grey, 1998). 
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Planeringen av revisionen är en avgörande del i revisionsprocessen eftersom det är i 

planeringsfasen som revisorernas kunskap kan influera hur de använder tillgänglig 

information för beslut om planeringsinsatser (Christ, 1993). Enligt Nelson, Libby och Bonner 

(1995) kräver planeringsprocessen vanligtvis att revisorerna fördelar granskningsinsatser för 

att uppfylla vissa mål. Davidson och Gist (1996) påpekar i deras studie att mängden 

revisionsplanering reducerar den totala granskningsinsatsen upp till en viss gräns.  Därefter 

leder ytterligare planering till en ökning av det totala antalet revisionstimmar. Ett annat 

resultat av deras studie ger en antydan om att vissa revisioner kräver förhållandevis mer 

planering i och med att de är relativt mer riskabla och komplexa än andra. 

 

En studie av Low (2004) påvisar att revisorers kunskap om klientens bransch förbättrar deras 

riskbedömningar och har direkt påverkan på den upplevda kvaliteten på beslut tagna gällande 

planering av revisionsmetoder och tidsåtgång. Vidare menar studien att revisorer som är 

specialiserade på en viss bransch har större möjligheter att utveckla mer djupgående kunskap 

om den aktuella branschen, vilket kan leda till en effektivare revision. Enligt Low (2004) kan 

felaktiga riskbedömningar i ett tidigt skede av revisionsprocessen resultera i missriktad 

resursfördelning, vilket i slutändan innebär en ineffektiv revision. Revisorer som arbetar inom 

deras specialiserade bransch modifierar oftare deras planerade revisionsmetoder än de som 

arbetar utanför deras specialområde (Low, 2004). Vidare menar Low (2004) att de revisorer 

som utför revision på den bransch de är specialiserade på bättre kan urskilja olika nivåer av 

revisionsrisk, vilket innebär att dessa revisorer bättre identifierar områden som kräver större 

uppmärksamhet och resurser. 

 

Revision är en mångfacetterad process där bedömning är en viktig del (Hogarth, 1991). Ju 

mer erfaren en revisor är desto större kunskap besitter han eller hon i jämförelse med oerfarna 

revisorer (Bonner, 1990; Libby och Frederick, 1990). Enligt Hronsky och Houghton (2001) 

visar deras empiriska undersökning att förändringar i definierade redovisningsregler väsentligt 

påverkar revisorers bedömningar. Agoglia et al. (2011) påpekar att revisorernas professionella 

bedömningar ökar vid tillämpandet av ett mer principbaserat regelverk som innehåller mindre 

vägledning. Deras studie påvisar att det kan föra med sig en mer meningsfull och 

informationsrik finansiell rapportering. Dock krävs det att revisorer som reviderar ett 

principbaserat system har en uppfattning om och kan bedöma i vilken omfattning företag på 

ett riktigt sätt praktiserar de regler och normer som gäller (Carmona och Trombetta, 2008). 

Vid tillämpningen av en ny standard kan ett företags årsredovisning se annorlunda ut mot 
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föregående år och kan därmed bli svår att jämföra (Damant, 2000). Hogarth (1991) påpekar 

att om en revisor måste ändra planeringsprocessen till följd av oväntade problem kan det ge 

effekt på andra delar av revisionen. Exempelvis kan revisorernas ”deadline” påverkas och 

kostnaderna ökar i och med att den budgeterade tiden överskrids (Hogarth, 1991). 

 

3.3.2 Förändrade redovisningsregler 

IASB utfärdade år 2009 internationella standarder för finansiell rapportering avsedd för små 

och medelstora företag (IFRS for SMEs), (Uyar och Güngörmüş, 2012). IASBs avsikt med 

projektet IFRS for SMEs var enligt Baldarelli, Dermatini, Mosnja-Skare och Paoloni (2012) 

att utveckla en standard som var speciellt riktad för att tillgodose behovet av finansiell 

rapportering hos de företag som inte har offentlig redovisningsskyldighet. IFRS for SMEs fick 

en omedelbar effekt efter lanseringen och jurisdiktioner världen över började överväga om 

regelverket skulle krävas eller tillåtas (Uyar och Güngörmüş, 2012). I januari 2011 hade 73 

stycken jurisdiktioner antingen infört regelverket eller planerade för att införa IFRS for SMEs 

inom tre år (Uyar och Güngörmüş, 2012). Standarden är ett resultat av en femårig 

utvecklingsprocess med en omfattande konsultation för SMEs världen över (Baldarelli et al., 

2012)  

 

Uyar och Güngörmüş (2012) forskning visar att majoriteten av de svarande i deras studie hade 

liten kunskap om IFRS for SMEs och att de deltagande individerna inte fullt ut förstod de 

viktiga skillnaderna mellan IFRS och IFRS for SMEs. Uyar och Güngörmüş (2012) studie 

visar även att de som förespråkar och använder IFRS for SMEs besitter högre kunskap om 

regelverket än andra. Uyar och Güngörmüş (2012) menar att problemet vid implementering 

av ett nytt regelverk grundar sig i bristande kunskap. Deras studie visar att brister hos 

redovisningspersonal och bristande utbildningar anordnade av yrkesorganisationer är de 

största och allvarligaste hindren vid införandet av nya standarder (Uyar och Güngörmüş, 

2012). 

 

Tidigare studier (Griffin och Lont, 2007; Schadewitz och Vieru, 2008; Griffin et al., 2009; 

Redmayne och Laswad, 2013) har undersökt huruvida ändrade redovisningsregler påverkar 

revisorernas arvode och arbetsinsats. Griffin et al. (2009) påvisar i deras studie att 

revisionsarvodet ökade under samma tidsperiod som övergången och anpassningen till nya 

redovisningsstandarder enligt IFRS för börsnoterade bolag i Nya Zeeland. Redmayne och 

Laswad (2013) undersökte vilken effekt implementeringen av IFRS inom offentlig sektor i 
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Nya Zeeland hade på revisorernas arvode och granskningsinsats. Resultatet från deras studie 

tyder på en ökning av revisionsarvodet och insatsen vid granskning det första året efter 

införandet av IFRS, vilket överensstämmer med andra europeiska studier (Jermakowicz och 

Gornik-Tomaszewski, 2006; Hoogendoorn, 2006; Hung och Subramanyam, 2007) som 

undersökt effekterna vid övergången till IFRS i den privata sektorn. 

 

Införandet av nya redovisningsstandarder i USA som skedde i början av 2000-talet ledde till 

höjda revisionsarvoden till följd av ökad arbetsinsats och risk vid revisionen (Griffin och 

Lont, 2007). Schadewitz och Vieru (2008) genomförde en undersökning i Finland som 

fokuserar på en stor redovisningsförändring i och med en övergång till IFRS och denna 

förändrings samband med revisionsarvoden. Deras resultat indikerar att en omställning till 

IFRS har påverkan på det totala arvodet som betalas ut till revisorerna, vilket anses bero på en 

ökad komplexitet och risk vid revision av klienter efter övergången till nya 

redovisningsstandarder. Tidigare forskning visar även att inför implementeringen av 

principbaserade redovisningsregler föreskrevs en oro för att den ökade tillämpningen av 

bedömning skulle komma att minska jämförbarheten mellan företag på grund av individuella 

bedömningar (Agoglia et al., 2011; Grenier, Pomeroy och Stern, 2015) samt att risken för 

manipulation av de finansiella resultaten ökar (Agoglia et al., 2011). 

 

Komponentavskrivning 

Stárová och Čermáková (2010) förklarar att redovisningens uppgift är att tillhandahålla 

information gällande den finansiella ställningen för ett företag samt dess vinst eller förlust 

under en given tid. Från redovisningen kan det även framgå hur effektiv företagsledningen 

varit med att säkerställa företagets ekonomiska förvaltning (Stárová och Čermáková, 2010). 

IAS/IFRS definierar komponentavskrivning som en systematisk fördelning av kostnader för 

varje del av en materiell anläggstillgång (Stárová och Čermáková, 2010). Davis och Wyndelts 

(1979) förklarar att avskrivningar beror på tillgångens faktiska ekonomiska livslängd som 

bestäms av tillgångens fysiska och funktionella förutsättningar. 

 

Avskrivningar kan även ses som en ackumulering av resurser för att finansiera andra 

tillgångar (Stárová och Čermáková, 2010). Stárová och Čermáková (2010) visar att 

komponentmetoden under vissa villkor speglar en mer rättvis bild av tillgångens verkliga 

livslängd. Detta baseras på att anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd varierar i 

förhållande till varandra och därav kan de inte skrivas av på samma sätt (Davis och Wyndelts, 
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1979). Som exempel ger Stárová och Čermáková (2010) säkerhetskopplingen på en maskin 

där säkerhetskopplingen har en lägre livslängd än själva maskinen. Därav bör kopplingen 

bytas ut tidigare för att maskinen ska kunna fortsätta i bruk i enlighet med den verkliga 

livslängden (Stárová och Čermáková, 2010). 

 

Upplysning om verkligt värde 

Utvecklingen av redovisningsstandarder visar att den traditionella kostnadsredovisningen har 

ersatts av redovisning till verkligt värde (Barlev och Haddad, 2003). Redovisning till verkligt 

värde är ett sätt att mäta tillgångar och skulder som visas på ett företags balansräkning. 

Financial Accounting Standards (FAS) 157 definierar verkligt värde som: ”det pris som skulle 

tas emot när en tillgång säljs eller betalas för att överföra en skuld i en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer vid värderingspunkten” (Laux och Leuz, 2009, s. 827). Verkligt 

värde definieras på samma sätt enligt IFRS: ”det belopp som vilken en tillgång skulle kunna 

överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter och i transaktion på en armlängds 

avstånd” (Laux och Leuz, 2009, s. 827).  

 

Finansiella rapporter som baseras på redovisning till verkligt värde visar tydlig information i 

och med att resultaträkningen ska återspegla verksamhetens verkliga ekonomiska värde och 

balansräkningen speglar tillgångarnas, skuldernas och det egna kapitalets verkliga värde 

(Barlev och Haddad, 2003).  På den aktiva marknaden används noterade priser som verkligt 

värde. När sådan saknas bör företag använda värderingstekniker samt all relevant information 

som finns på marknaden för att maximera användningen av observerbar input (IAS 39) (Laux 

och Leuz, 2009). I många bokföringsposter är det verkliga värdet inte väl definierat vilket ger 

upphov till problem gällande genomförandet av det verkliga värdet (Barlev och Haddad, 

2003). Laux och Leuz (2009) påpekar att redovisning till verkligt värde kan vara mer relevant 

i vissa situationer men att det föreligger svårigheter med att integrera värderingens relevans 

med värderingens tillförlitlighet. Vidare menar Laux och Leuz (2009) att värdering till 

verkligt värde är enklare att manipulera på grund av att verifieringen är svår att avgöra. 

 

Företag har möjlighet att ta upp verkligt värde för förvaltningsfastigheter i balansräkningen 

vilket medför förändringar i verkligt värde som då även tas upp i resultaträkningen i enlighet 

med IAS 40 (Nordlund, 2010). Enligt Nordlund (2010) visar tidigare studier att uppskattning 

av verkligt värde varierar med ± 10 %. Nordlund (2010) menar på att denna typ av variation i 

värderingen kan bero på asymmetri i och med att de som förbereder den finansiella 
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rapporteringen besitter större kunskap än rapportens användare. Vidare menar Nordlund 

(2010) att beräkning av verkligt värde för förvaltningsfastigheter innebär mycket arbete för 

företag. Vid beräkning av verkligt värde behöver även exempelvis kassaflödeskalkyler och 

diskonteringsräntan beräknas, vilka är beroende av olika bedömningar och som enkelt kan 

manipuleras (Nordlund, 2010). 

 

Leasingavtal 

En fastighets egenskap som investering beror på hyresavtalets utformning där avtalsvillkoren 

(exempelvis förnyelse eller byte av bestämmelser) utgör möjligheter för leasegivaren eller hos 

leasetagaren. Fastighetens egenskaper kan även generera alternativa kassaflöden som i de 

traditionella och diskonterade kassaflödesanalyserna ignorerats (Adams, Booth och 

MacGregor, 2003).  

 

Sedan 1976 har redovisningen om leasetagare varit konsekvent. De tillgångar i verksamheten 

som används av leasetagare har inte krävt någon redovisning utöver hyreskostnaden i 

resultaträkningen (Ciesielski och Weirich, 2010). På grund av detta har Financial Accounting 

Standards Board (FASB) statement 13, leasingredovisning, delat upp leasingrapportering till 

finansiell och operationell leasing. Resultatet för finansiella leasingobjekt rapporteras i 

balansräkningen och skrivs av tillsammans med den tillhörande leasingskulden. Den 

operationella leasingen visar inga tillgångar eller skulder i balansräkningen men att 

leasingavgifterna redovisas som en hyreskostnad (Ciesielski och Weirich, 2010). Tidigare har 

många hävdat att en registrering av leasing som antingen operationell eller finansiell har lett 

till oredovisade skulder i form av leasingåtaganden och brist på öppenhet och jämförbarhet 

(Ciesielski och Weirich, 2010). 

 

3.3.3 God revisionssed 

IFAC arbetar med att utveckla och harmonisera revisionsstandarder världen över för att 

revisorer ska kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalitet till allmänheten (Smith et al., 2008). 

Därför bör utvecklingen av både internationella redovisnings- och revisionsstandarder vara 

lämpligt anpassade och hålla jämna steg med varandra för optimala harmoniserade resultat 

(Needles et al., 2002). 

 

Med harmonisering menas inte en ”strikt likformighet” utan hänvisar snarare till en 

konvergens genom förträngning av skillnader (Needles et al., 2002). Needles et al. (2002) 
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skriver att det finns en hel del faktorer som bidrar till den bristande enhetligheten i 

tillämpningen av redovisningsstandarder världen över. Bland annat nämns kulturella 

skillnader, ekonomiska skillnader, utvecklingsnivån på redovisnings- och revisionsbranschen, 

lagkrav och politisk regim som de bidragande faktorerna (Needles et al., 2002). På en global 

nivå existerar endast en normgivare; International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB). IAASB är ett självständigt organ som arbetar under IFACs regi (Smith et al., 2008) 

och är det normgivningsorgan som ger ut revisionsstandarder på en global nivå för revision av 

finansiella rapporter från offentliga och privata organ (Burns och Fogarty, 2010). 

 

Revisionsstandarderna som ges ut av IAASB benämns ISA och används världen över (Burns 

och Fogarty, 2010). Syftet med ISA 13 var att ”ge vägledning till revisorer för att 

utformningen och innehållet av revisionsberättelsen utfärdades i samband med den 

oberoende revisonen av de finansiella rapporterna för varje företag (p.2)”, (Gangolly et al., 

2002, s. 328). ISA hanterar frågor som revisionsplanering, insamling och bedömning av 

revisionsbevis, intern kontroll samt utformning av revisionsrapporterna (Mennicken, 2008). 

Vidare menar Mennicken (2008) att genomföra en revision i enlighet med ISA måste flera 

villkor tillgodoses då det beror på mycket mer än ett noggrant tekniskt genomförande. 

Revisionen har lika mycket koppling till ett företags ställning med olika hierarkier av 

trovärdighet och förmågan att skapa acceptans genom olika referensramar, reglerande 

kontexter, politik och ekonomiska förhållanden (Mennicken, 2008). Mennickens (2008) 

studie menar att även om internationella revisionsstandarder bidrar till homogenitet i 

granskningsmetoder och processtrukturer uppstår skillnader på grund av specifika nationella 

redovisningsramverk. Med detta menar Mennicken (2008) att skillnaderna mellan stora 

internationella och mindre revisionsbyråer inte helt kan raderas. Slutligen skriver Mennicken 

(2008) att internationella revisionsstandardsprocesser pendlar mellan likheter och skillnader, 

universalism och partikularism. 

 

Enligt Agoglia et al. (2011) visar tidigare forskning att företagsförvaltningen är mindre 

benägen att upprätta en aggressiv rapportering när revisorn är princip-orienterad. Vidare 

skriver Agoglia et al. (2011) att principbaserade redovisningsstandarder vidgar revisorns 

ansvar och därmed stärker kvaliteten av den finansiella rapporteringen. Grenier et al. (2015) 

menar på att även om en aggressiv rapportering minskar, ökar risken för revisorerna att hamna 

i rättstvister. Principbaserade standarder ger begränsad vägledning vilket öppnar för 

möjligheten att öka den professionella bedömningen som överensstämmer med standardens 
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ursprungliga syfte (Agoglia et al., 2011). FASB (2002) och SEC (2003) anser att detta, i 

slutändan, kommer att resultera i en mer meningsfulla och informativa finansiella rapporter 

(se Agoglia et al., 2011).  

 

Även om införandet av nya redovisningsstandarder för företag har effekt på revisorernas 

bedömning samt ökar revisorernas ansvar och därmed deras arvode visar tidigare forskning att 

införandet av nya redovisningsstandarder inte påverkar revisorernas oberoende (Griffin et al., 

2009; Grenier et al., 2015). Grenier et al. (2015) skriver att revisorer som bedömer utifrån 

principbaserade redovisningsstandarder ändå bör utgå från ett gemensamt ramverk för att 

stödja deras beslut och därmed öka kvaliteten på deras bedömningar. Grenier et al. (2015) 

kommer fram till att när länder inför nya redovisningsstandarder tar internationella 

revisionsbyråer en högre risk men att risken kan minimeras om revisionsbyrån kan ge 

trovärdig bevisning för kvalitet i deras bedömningar. AICPA (1994) pekar på att revisorns roll 

är att vara opartisk och oberoende vid utvärdering av en klients redovisningsmetoder (se 

Hackenbrack och Nelson, 1996).  

 

Braun, Haynes, Lewis och Taylor (2015) påpekar att det har gjorts flertalet studier över hur en 

viss typ redovisningsstandard påverkat revisorernas omdöme. Den studie som genomförts av 

Braun et al. (2015) visar att revisorer som använder sig av principbaserade standarder är mer 

benägna att hålla med klientens val av redovisningsmetod än revisorer som reviderar efter 

regelbaserade standarder. Kleinman, Lin och Palmon (2014) har genomfört en studie som 

jämför revisionens kvalitet mellan länder. Kleinman et al. (2014) menar att det finns flertal 

faktorer som påverkar en revisors omdöme och att dessa skiljer sig mellan länderna på grund 

av skillnaderna i kultur, standarder och så vidare. Enligt Kleinman et al. (2014) räcker det inte 

att harmonisera standarder, utan det krävs även förståelse för hur kvaliteten i revisionen 

påverkas av interaktionen mellan relevanta aspekter av kultur, legala system, 

redovisningsstandarder samt revisionsstandarder. Kleinman et al. (2014) hävdar att det saknas 

forskning kring interaktionen mellan dessa aspekter. 

 

3.4 Undersökningsmodell 

Nedanstående figur (figur 6.) illustrerar och förklarar studiens undersökningsmodell där olika 

delar av referensramen binds samman. 
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Figur 6. Studiens undersökningsmodell 

 
1. Revisionens nya utmaningar är utgångspunkten för studiens syfte. Huruvida 

fastighetsbolags tillämpning av K3 har inneburit nya utmaningar för berörda 

auktoriserade revisorer. En analys av revisionsprocessen (2.), förändrade 

redovisningsregler (3.) och god revisionssed (4.) var för sig är tänkt att mynna ut i vad 

som är revisionens nya utmaningar (1.). 

 

2. Revisionsprocessen ingår i denna modell till följd av att revisionens nya utmaningar 

kan ses utifrån hur själva processen vid revision påverkats. Påverkan kan komma från 

förändrade redovisningsregler, därav kopplingen mellan dem och revisionsprocessen. 

 

3. Förändrade redovisningsregler kan anses ha inverkan på revisionens nya utmaningar i 

och med att det är ett nytt regelverk, vilket är utgångspunkten för denna studie. 

Dessutom har tidigare forskning (Griffin och Lont, 2007; Schadewitz och Vieru, 2008; 

Griffin et al., 2009; Redmayne och Laswad, 2013) visat på att ändrade 
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redovisningsstandarder påverkar såväl revisionsinsatsen som arvodet, vilket är 

intressant för denna studie. Även fastighetsbolags tillämpning av K3 har inneburit att 

specifika redovisningsposter (bl. a. komponentavskrivning, upplysning om verkligt 

värde och leasingavtal) förändrats, vilket kan antas ge revisionen nya utmaningar. 

 

4. Med god revisionssed avses det förhållningssätt som svenska revisorer följer och rättar 

sig efter, vilket utgår från ISA. God revisionssed är av intresse i 

undersökningsmodellen på grund av revisorernas upprätthållande av oberoende och 

professionellt omdöme utifrån en grundläggande föreställningsram. I och med 

förändrade redovisningsregler kan dessa antas influera hur revisorerna förhåller sig till 

god revisionssed, därav kopplingen dem emellan. 

 

Övriga streckade illustrationer (5, 6 och 7) kan tänkas förklara bakomliggande likheter och 

skillnader i revisorernas tankegångar och/eller handlingsmönster. Anledningen till att dessa 

teorier återfinns i bakgrunden av modellen baseras på att de endast potentiellt klarlägger 

eventuella mönster som kan möjliggöra en jämförelse och analys mellan teori och empiri. 

Teorierna skulle kunna ge förklaring åt revisionens nya utmaningar med avseende på 

revisionsprocessen, förändrade redovisningsregler och god revisionssed. 
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4. Empiri och Analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat som baseras på det inhämtade empiriska 

materialet. Resultatet redovisas utifrån de teman som framkommit av denna studies 

undersökningsmodell. Vidare jämförs resultatet med tidigare forskning och teori i en 

analysdel under respektive tema.  

 

4.1 Revisionsprocessen 

Denna studie riktade sig till auktoriserade revisorer som genomfört revision av 

fastighetsföretagens årsredovisningar 2014. Nedanstående figur (figur 7.) visar revisorernas 

antal år som auktoriserad revisor. 

 

Figur 7. Antal år som auktoriserad revisor 

 

Ovanstående diagram visar att 10 % av respondenterna innehaft titeln auktoriserad revisor i 5-

10 år. 30 % av respondenterna har varit auktoriserad revisor i 10-15 år och 60 % har varit 

auktoriserad revisor i 15 år eller längre. 

 

Nedanstående figur (figur 8.) visar respondenternas svar på frågan om de uppfattade att K3 

skulle innebära en förändring för revisionsprocessen, innan regelverket börjat tillämpas. 
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Figur 8. Förväntningar på regelverket innan K3 började tillämpas 

 

Ovanstående diagram visar att 78,95 % vidhåller att deras uppfattning var att regelverket K3 

skulle innebära en förändring för revisionsprocessen. Resultatet visar att 21,05 % ansåg att 

regelverket K3 inte skulle innebära en förändring för revisionsprocessen. 

 

Denna undersökning visar att kravet på komponentindelning, uppskjuten skatt och upplysning 

om verkligt värde på förvaltningsfastigheter är vad auktoriserade revisorer ansåg kunde 

påverka revisionsprocessen innan regelverket började tillämpas. Det till följd av att dessa 

områden väsentligt påverkar bolagens redovisning vid övergång till K3 och därmed även 

revisionen. Enligt en respondent tillkommer utmaningar till följd av ett nytt regelverk som 

företag skulle förhålla sig till, vilket revisorerna ska granska att de verkligen gör.  

 

En annan förklaring till varför K3 ansågs förändra revisionsprocessen är ett ökat fokus på 

komponenter och att bolagen hanterar dessa korrekt, vilket kan gälla konvertering av 

föregående års siffror och hantering av ingående eget kapital. En ändrad redovisningsprincip 

medför utmaningar för bolagen som inte alltid besitter kompetensen som krävs. För revisorer 

innebär fokus på komponentindelningen att arbetsinsatsen förflyttas till det området, men 

behöver inte innebära en ökad totalinsats på lång sikt. Beträffande upplysning om verkligt 

värde saknade många fastighetsbolag lämpliga modeller, vilket vissa respondenter uppfattade 

som något som skulle innebära en förändring av revisionen. 

 

Av de respondenter som svarat nej anges som förklaring att den förändrade redovisningen inte 

helt avgör de grundläggande frågorna om exempelvis avskrivningstider, jämförelse av bokfört 
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värde och marknadsvärde samt fördelningen av reparation/underhåll och ny-, till- och 

ombyggnad. De förändrade redovisningsreglerna påverkar inte revisionsmetodiken eftersom 

det är samma områden som tidigare som ska granskas. 

 

Nedanstående figur (figur 9.) visar vilka faktorer av revisionen som påverkats i och med K3. 

 
Figur 9. Faktorer i revisionen som påverkats 

 

Ovanstående diagram visar att sex av respondenterna ansåg att bevisningen påverkats i och 

med K3. Bedömning är den del av revisionen som fått högst antal svar där tolv av 

respondenterna ansåg att K3 haft mest betydelse. Fyra av respondenterna ansåg att risk är den 

faktor som påverkats mest. Fyra av respondenterna ansåg att väsentlighet är den faktor som 

regelverket K3 har påverkat. 

 

Respondenterna uttrycker att det tillkommit fler olika men nödvändiga bedömningsfrågor från 

bolagens sida vid övergången till K3. Tillsammans kan bedömningarna påverka bolagets 

resultat vilket troligtvis påverkar revisorns bedömning vid jämförelse av två olika bolag. Detta 

i och med att flera olika uppskattningar från bolagens sida kan göras. För revisorerna innebär 

det att de måste granska rimligheten/rättvisan i dessa värderingar. För verkligt värde anses 

kravet på bevisning ha ökat. En annan typ av bedömning tillkommer genom 

komponentindelningen gällande hur många komponenter byggnaden ska delas in i eller om en 

komponent anses utbytt, men i övrigt är det marginella förändringar. Problematiken kring vad 

som ska aktiveras respektive kostnadsföras kvarstår men har förändrats i och med 

komponentansatsen. Även underliggande faktorer till modeller för verkligt värde, särskilt med 

avseende på kalkylräntan/marknadens avkastningskrav på orten och den specifika byggnaden 

är en tillkommande bedömningsfråga. Risken för att företag inte besitter tillräcklig kompetens 

för att tillämpa K3 på rätt sätt är något som påverkar revisionen av bolagens årsredovisningar. 
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En av respondenterna fyller i att trots flera utbildningsmöjligheter har företag varit 

osedvanligt dåliga på att själva tillämpa K3. 

 

Nedanstående figur (figur 10.) visar vilka delar av revisionsprocessen där K3 medfört en 

förändring. 

 
Figur 10. Vad som medfört en förändring i och med K3 

 

Ovanstående diagram visar att åtta av respondenterna ansåg att planering är den del av 

revisionsprocessen som förändrats i och med tillämpningen av K3. Enligt elva av 

respondenterna uttryckte att granskning är den del av revisionsprocessen som har genomgått 

en förändring i och med K3. För rapportering ansåg nio av respondenterna att K3 medfört en 

förändring på denna del av revisionsprocessen. 

 

Att planeringen har förändrats efter införandet av K3 förklaras av respondenter som en 

konsekvens av att övergången till det nya regelverket har ansetts riskfyllt och väsentligt, 

vilket förflyttat planeringens betoning åt det hållet. Särskilt har revisionen för 2014 haft fokus 

på övergången till K3 och hur fastighetsbolagen anpassat sig till den. Beträffande rapportering 

ansågs en viktig pedagogisk uppgift ha varit att tidigt förklara för bolagen vilket arbete som 

måste genomföras innan övergången; hur företagen ska tänka och organisera för framtiden 

och vad som skiljer sig jämfört med tidigare år. Dessutom nämner respondenterna att 

rapporteringen troligtvis bara förändras i samband med övergången. 

 

Nedanstående figur (figur 11.) visar om revisorerna upplevt att K3 har inneburit en förändring 

för revisionsprocessen. 
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Figur 11. Har K3 förändrat revisionsprocessen? 

 

Ovanstående diagram visar att 50 % av respondenterna konstaterade att K3 förändrat 

revisionsprocessen vid revision av fastighetsbolag och 50 % svarade att K3 inte förändrat 

revisionsprocessen.  

 

En förklaring till att revisionsprocessen förändrats är att revisorerna behöver testa 

omräkningar och bolagens ändrade tillämpning av avskrivningar samt mätande av verkligt 

värde. Det medför ett ökat fokus på och förändringar av granskningsområden. Detta anses 

främst förekomma i ett inledande skede och kommer sannolikt inte påverka om något år då 

reglerna samt praxis etablerats. Respondenter som inte upplevt att K3 förändrat 

revisionsprocessen förklarar de med att processen i sig inte förändrats på grund av ändrade 

redovisningsregler utan att det är revisionen av vissa poster/upplysningar som förändrats. 

Enligt respondenterna tillkom det exempelvis en större översyn av de bedömningar och 

uppskattningar som bolagen gjort just detta år. Riskbedömningen och granskningsinsatserna 

påverkas förvisso, men den bedömningen görs specifikt för varje företag i enlighet med 

gällande revisionsprocess/god revisionssed/ISA. 

 

Nedanstående figur (figur 12.) visar en filtrering gällande om revisorerna upplevt att K3 har 

inneburit en förändring för revisionsprocessen utifrån respondenternas antal år som 

auktoriserad revisor. 
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Figur 12. Filtrering av figur 11 

 

Innan filtreringen visade figur 11 en jämn fördelning mellan ja och nej på frågan huruvida de 

upplevt att K3 inneburit en förändring för revisionsprocessen. För att utläsa om antalet år som 

auktoriserad revisor har betydelse för revisorernas attityd gentemot införandet av K3 

genomfördes en filtrering av respondenterna. Det vänstra diagrammet visar auktoriserade 

revisorer som varit verksamma i 15 år eller mer. Det högra diagrammet visar auktoriserade 

revisorer som varit verksamma i 5-15 år. Vänster diagram visar att 66,67 % av de 

auktoriserade revisorerna som varit verksamma i 15 år eller mer anser att K3 inte inneburit en 

förändring för revisionsprocessen, medan 33,33 % anser motsatsen. För de auktoriserade 

revisorer som varit verksamma i 5-15 år visar höger diagram att 28,57 % anser att K3 inte 

medfört en förändring på revisionsprocessen, samtidigt som 71,43 % menar att det faktiskt har 

inneburit förändringar. 

 

4.1.1 Analys – Revisionsprocessen 

Studien visar att 66,67 % av de revisorer som varit auktoriserade 15 år eller mer finner 

införandet av regelverket K3 mindre problematiskt för revisionsprocessen. Samtidigt anser 

71,43 % av de revisorer som auktoriserade 5-15 år att K3 har inneburit förändringar för 

revisionsprocessen. Tidigare forskning av Libby och Frederick (1990) visar att en mer erfaren 

revisor besitter högre kunskap som gör det enklare att påvisa fler potentiella risker i 

granskningsprocessen. Den erfarenheten torde även innebära mer kunskap om möjliga risker 

vid granskning av förändrade redovisningsregler, vilket skulle kunna förklara varför denna 

studies mer erfarna auktoriserade revisorer anser övergången till K3 mindre vansklig. Att 

revisorerna med liknande antal år som auktoriserad tenderar att ha likartade åsikter om 

innebörden av ett förändrat regelverk kan, utöver erfarenhet, tyda på mimetisk isomorfism. 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär mimetisk isomorfism att grupper som ställs inför 

15 år eller mer 5-15 år 
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osäkerhet väljer att imitera någon annan grupp med liknande förutsättningar. Erfarenheten har 

dock en inverkan på hur pass osäker revisorn är i sin bedömning (Libby och Frederick, 1990). 

Det kan förhålla sig på sådant sätt att revisorer som varit auktoriserade ungefär lika länge har 

hamnat i liknande situationer och ställts inför samma osäkerheter, vilket i längden kan ha 

inneburit någon slags omedveten imitation. 

 

Innan K3 började tillämpas ansåg 78,95 % av revisorerna att regelverket skulle komma att 

innebära en förändring av revisionsprocessen (figur 8.). Detta förklaras genom att 

fastighetsföretagens övergång till K3 har väsentlig inverkan på deras redovisning och ger 

därmed effekt på revisionen. Detta klargörande bekräftas i den studie som genomfördes av 

Hronsky och Houghton (2001) om att förändrade redovisningsregler påverkar revisorernas 

bedömningar. Vissa specifika delar av redovisningen ansågs av de tillfrågade revisorerna i 

förväg kunna innebära större förändringar. Davidson och Gist (1996) menar att vissa 

revisioner är mer riskabla och komplex och kräver mer planering och granskning. Resultatet i 

denna studie visar att innan K3 infördes förväntades komponentindelning, uppskjuten skatt 

och upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter ha en väsentlig inverkan på 

revisionsprocessen. Utöver föregående redovisningsposter visar denna undersökning att även 

leasingavtal och nedskrivningar uppfattas som väsentliga poster för revisorernas granskning. 

Dessa förändrade redovisningsposter påpekas av respondenterna innebära fler bedömningar 

och värderingar från fastighetsbolag, vilket får effekt på revisionsprocessen som måste svara 

upp med en ökad arbetsinsats och planering. Utifrån revisionsteorin påpekar Jeppesen (1998) 

att revisorer försöker anpassa sig efter klienters förändrade strukturer. Den studie som 

genomförts av Braun et al. (2015) hävdar dock att revisorer som reviderar efter 

principbaserade standarder besitter större benägenhet till att anpassa sig till klienternas val av 

redovisningsmetod. Denna studie kan inte påtala huruvida revisorerna håller med sina klienter 

i valet av redovisningsmetod då frågan inte ställts. Dock föranleder revisorernas svar att så är 

fallet. Antagandet baseras på att svaren, gällande om K3 inneburit någon förändring, hade haft 

en mer negativ betoning och en större förklaring kring problematik om revisorer inte anpassat 

sina bedömningar efter klienternas redovisningsmetod. 

 

Det empiriska utfallet visar att revisorerna anser att antalet bedömningsfrågor ökat till följd av 

att K3 är ett principstyrt regelverk samt att det saknas någon etablerad praxis som kan ge mer 

detaljerad vägledning. Detta stödjs av den forskning som genomförts av Agoglia et al. (2011) 

som menar att ett principbaserat regelverk innebär mindre vägledning samt en högre 
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tillämpning av professionell bedömning. I denna undersökning anser 60 % av respondenterna 

att bedömning är en faktor som haft väsentlig betydelse i och med K3 (figur 9.). Detta beror 

på att de ökade bedömningsfrågorna påverkar risken för revisorns bedömning angående 

tillförlitligheten i bolagens egna värderingar och att dessa är korrekta. Enligt revisionsteorin 

kräver revision specialkunskaper och bedömningar samt ska revisorn vara oberoende, objektiv 

och mottaglig för verifiering av bevis (Flint, 1988). Ett principbaserat regelverk innebär enligt 

studiens revisorer att olika bolag gör olika värderingar vilket försvårar för revisorns 

bedömningar vid jämförelse av två olika bolag. Enligt Damant (2000) kan detta bero på att 

företagets årsredovisning ser annorlunda ut mot för föregående år. Agoglia et al. (2011) och 

Grenier et al. (2015) förklarar att problematiken kring jämförelse av bolagen beror på en ökad 

tillämpning av individuella bedömningar. Därmed sätts det, enligt revisionsteorin, större krav 

på revisorernas ansvarsskyldighet och vad som förväntas av dem (Flint, 1988). 

 

Enligt Flint (1988) har skriftlig information en högre objektivitet och trovärdighet än muntlig 

information. Denna studie kan anta att när det saknas vedertagen praxis innehar den skriftliga 

informationen en lägre tillförlitlighet på grund av att företag kan sakna kompetens för att 

genomföra korrekta bedömningar. Enligt respondenterna kan omräkningen av posterna till 

jämförelsetal orsaka svårigheter för fastighetsbolagen om de inte besitter den kunskap som 

krävs vid övergången till K3. Uyar och Güngörmüş (2012) menar på att den bristande 

kunskapen beror på avsaknaden av utbildningar inom företagen eller att bristen finns hos de 

yrkesorganisationer som ska tillhandahålla utbildning.  Företagens bristande kunskap ger 

således effekt på den skriftliga informationens tillförlitlighet som sedan ligger till grund för 

revisorns bedömning. 

 

Resultatet i denna studie visar att planeringsprocessen påverkas minst i förhållande till 

granskning och rapportering (figur 10.), dock är planering det som benämns flest gånger i 

enkätens öppna skriftliga svar. Respondenter menar att revisorernas fokus förskjuts mot nya 

eller förändrade delar av bolagens redovisning på grund av att övergången ansetts riskfylld 

och väsentlig. Att fokus förskjuts kan ha att göra med revisorernas kunskap gällande att 

avgöra vilka områden som ska granskas utefter vad som anses väsentligt (Carrington, 2010; 

Christ, 1993; FAR, 2006). Dessutom indikerar forskning av Davidson och Gist (1996) att 

vissa revisioner kräver förhållandevis mer planering än andra till följd av mer komplexa och 

riskabla element. Det kan förklara respondenternas åsikter om att övergången inneburit högre 

risk för planeringsprocessen på grund av vad som ska anses som väsentligt i revisionen. 
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Av revisorerna anser 45 % att rapporteringsprocessen påverkats (figur 10.) eftersom de 

tvingats förklara K3-övergångens process för bolagen. Rapportering enligt FAR (2006) kan 

ske genom både en muntlig och en skriftlig rapport för att bidra med förslag till lösningar.  

Studien visar att det är främst i övergångsfasen som planering och rapportering får en markant 

ökning. Detta beror enligt studiens enkätsvar på att företag varit osedvanligt dåliga på att 

själva tillämpa K3 trots flera utbildningsmöjligheter. Uyar och Güngörmüş (2012) påpekar att 

företag kan vara okunniga på grund av bristande utbildning, dock pekar denna studie på att 

företagen inte mottagit utbildningsmöjligheterna. För revisorerna har detta skapat merarbete 

inom rapporteringsprocessen. Granskning är den del av revisionsprocessen som fick flest 

antal svar i denna undersökning. Dock är granskning den del som revisorerna knappt nämner.   

 

Det empiriska resultatet visar att 50 % av revisorerna anser att revisionsprocessen inte har 

ändrats i och med införandet av regelverket K3 (figur 11.). Vidare anser 50 % att 

revisionsprocessen har ändrats. En förklaring till att revisionsprocessen anses ha förändrats 

marginellt beror på att revisorerna behöver testa omräkningar och bolagens ändrade 

tillämpning av avskrivningar samt mätande av verkligt värde. Dessa åtgärder krävs av 

företagen enligt BFN (2012:1) och innebär således och ett ökat fokus på dessa områden för 

revisorerna. Av de respondenter som inte bedömer att revisionsprocessen har ändrats anges 

motiveringen att det endast är redovisningen som ställts inför förändringar och inte 

revisionsprocessen i sig. 

 

4.2 Förändrade redovisningsregler 

Nedanstående figur (figur 13.) visar vilka poster som inneburit en förändring för revisionen i 

och med K3.  

 
Figur 13. Poster som förändrats i och med K3 
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Ovanstående diagram visar att 14 av respondenterna ansåg att verkligt värde har inneburit en 

förändring vid revisionen av fastighetsbolags årsredovisningar. 16 av respondenterna ansåg att 

komponentavskrivningar har inneburit en förändring och 13 av respondenterna ansåg att 

uppskjuten skatt har inneburit en förändring. Vidare ansåg elva respondenter att leasingavtal 

inneburit en förändring av revisionen. För posten nedskrivningar ansåg åtta respondenter att 

den förändrat revisionen. Under annat påpekades att tilläggsupplysningar generellt inneburit 

en förändring av revisionen samt bolagens finansiella instrument och säkringsredovisning. 

Enligt denna studie ansågs verkligt värde och komponentavskrivning ha en betydande effekt 

på revisionen i och med K3. 

 

Flertalet av respondenterna menar att samtliga poster påverkar revisionen i varierande grad. 

En av respondenterna uttrycker att de förändringar i bolagens årsredovisningar som är 

väsentliga påverkar revisionen. Angående komponentavskrivningar är det en nyhet för de 

flesta och det har stor inverkan på revisionsinsatsen, åtminstone övergångsvis. Kravet på 

upplysning av verkligt värde har inneburit en tydligare koppling per fastighet/byggnad och 

huruvida det finns behov av nedskrivning och som dessutom ska redovisas i not. För 

revisionen innebär verkligt värde att det krävs starkare revisionsbevis för de bolag som har 

förvaltningsfastigheter. Två av respondenterna menar att uppskjuten skatt inte inneburit en 

förändring för revisionen av just fastighetsbolag. Samtidigt påpekar en av respondenterna att 

för mindre bolag har redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader tidigare inte 

varit något krav. För dessa bolag ökar revisorernas revisonsinsats i och med K3. 

  

Nedanstående figur (figur 14.) visar respondenternas svar på vilka element där kraven 

förändrats i och med K3. 

 
Figur 14. Vad K3 har medfört förändrade krav på 
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I ovanstående diagram visas att av antalet respondenter ansåg åtta stycken att K3 har inneburit 

förändrade krav på revisionsprocessen. Elva av respondenterna svarade att kraven på 

yrkeskompetensen har förändrats i och med K3. Enligt åtta av respondenterna ställs andra 

krav på revisorernas yrkeserfarenhet på grund av ett nytt regelverk tillämpas. Tio av 

respondenter ansåg att kraven för arvode förändrats i och med K3. Tre av respondenterna 

uttryckte även att (annat) kraven förändrats för exempelvis tidsåtgången för revision, kreativt 

tänkande samt utbildning. Två av respondenterna ansåg att K3 medfört förändrade krav på 

beslutsfattande. Diagrammet visar att yrkeskompetensen är det element som det ställts högst 

krav på i och med K3, enligt revisorerna. 

 

I denna undersökning uttrycker respondenterna att en betydligt större insats från deras sida har 

varit nödvändig till följd av K3 beträffande deras stöd till bolagen vid arbetet med att gå över 

till komponentavskrivning. Även omräkning av föregående års siffror samt utformning av 

årsredovisningar har inneburit ett ökat stöd från revisorer till aktuella fastighetsbolag. 

Förändrade krav på yrkeskompetensen har av respondenter förklarats bero på att mycket i 

regelverket är helt nytt. Bedömningen av komponentindelning kräver en bredare 

fastighetskunskap som innebär förändrade krav på revisorernas erfarenhet och kunskap 

jämfört med tidigare år vilket möts upp med utbildning. Komponentansatsen och modeller för 

att ta fram verkligt värde ansågs vara relativt komplicerade och kräver en hel del av revisorns 

kompetens. En av respondenterna menar att gammal kunskap inte kan anses fortsätta vara 

gällande. I och med övergången till K3 svarade en av respondenterna att arvodet förändrats i 

hög grad men att på lång sikt torde arvodet påverkas marginellt. En annan förklarar att 

konverteringen till K3 inneburit en ökad revisionsnära rådgivning vilket påverkar 

totalarvodet. I och med att K3 är principstyrt och att det inte utvecklats någon etablerad praxis 

påverkas kraven på revisorns kompetens. En av respondenter förklarar att SABO visserligen 

har givit ut en vägledning men att den inte ger svar på alla detaljfrågor, vilket ställer 

ytterligare krav på revisorns kompetens. 

 

Nedanstående figur (figur 15.) visar om revisorn tidigare har reviderat fastighetsbolag som 

tillämpat regelverket K4. 
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Figur 15. Revisorn har tidigare reviderat årsredovisningar som upprättats enligt K4 

 

Ovanstående diagram visar att 23,56 % har tidigare utfört revision på fastighetsbolag som 

upprättat årsredovisningar i enlighet med regelverket K4. Enligt denna undersökning har 

76,47 % inte tidigare utfört revision för fastighetsbolag som följt regelverket K4. 

 

4.2.1 Analys – Förändrade redovisningsregler 

Revisionen av vissa nya eller förändrade poster och upplysningar innebär en större översyn 

vid granskningsprocessen på dessa områden. Jayalakshmy et al. (2005) framhäver att 

huruvida redovisningsstandarderna har följts är något som måste kontrolleras. Studien visar 

att den totala revisionsprocessen inte anses ha förändrats på grund av ändrade 

redovisningsregler. I och med att fokus förskjuts till följd av nya redovisningsprinciper 

granskas de transaktioner som gett upphov till de förändrade posterna, vilket Carrington 

(2010) hävdar är typiskt vid substansgranskning av innehållet i resultat- och balansräkningar. 

Enligt respondenterna i denna undersökning förväntas de ökade insatserna till följd av 

förändringarna ebba ut med tiden. 

 

Enligt det empiriska materialet märks den största skillnaden i och med fastighetsbolagens 

tillämpning av K3 mer på revisorernas yrkeskompetens och arvode än på den totala 

revisionsprocessen (figur 14.). Enligt Cahan och Sun (2014) integrerar yrkeskompetens och 

arvode med varandra när kravet på revisions kvalitet ökar. Resultatet i denna studie visar att 

arvodet möjligtvis endast förändras i samband med övergången och den ökade rådgivningen. 

Respondenterna påpekar att på lång sikt torde arvodet påverkas marginellt. Redmayne och 

Laswads (2013) studie visar att granskningsinsatsen ökar det första året efter införandet av ett 

nytt redovisningsregelverk för att sedan mattas av. Griffin och Lonts (2007) studie visar att 

det förhöjda arvodet beror på en högre arbetsinsats och risk vid revision.  
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En viss problematik uppstår enligt de revisorer som medverkat i denna undersökning på grund 

av att fastighetsbolag saknar lämpliga modeller vid upplysning om verkligt värde. Barlev och 

Haddad (2003) samt Laux och Leuz (2009) menar att verkligt värde är svårt att definiera. På 

grund av avsaknaden av lämpliga modeller och vag verifiering ökar även risken för 

manipulation (Laux och Leuz, 2009; Nordlund, 2010). Även komponentindelning och 

bolagens hantering av dessa vid konvertering av föregående års siffror skapar vid övergången 

en ökad arbetsinsats för revisorer. Den ökade arbetsinsatsen kan anses bero på att tillgångarna 

delas upp efter deras verkliga livslängd (Davis och Wyndelts, 1979; Stárová och Čermáková, 

2010). Enligt tabell (1) i denna studie visas att komponentindelning tidigare inte varit 

obligatorisk vilket kan ge en förklaring till revisorernas utökade granskningsinsats. Detta 

eftersom att företag som följer K3 är tvingade till att dela in förvaltningsfastigheterna i 

komponenter.  Enligt denna undersökning anser revisorer att upplysning av verkligt värde och 

komponentavskrivningar är de redovisningsposter som haft mest betydelse för deras revision 

av fastighetsbolags årsredovisningar; även om samtliga redovisningsposter haft en inverkan 

av varierande grad. 

 

K3 baseras på IFRS for SMEs, men har anpassats till svenska förhållanden (Drefeldt och 

Törning, 2013). K4 utgår från full IFRS och har en revisor tidigare reviderat K4-bolag kan det 

tänkas vara fördelaktigt vid revision av K3. Detta då båda regelverken har IFRS som grund. 

För de revisorer som reviderat fastighetsföretag som upprättat årsredovisning enligt K4 i 

denna studie (figur 15.) kan det inte utläsas huruvida det har haft någon betydelse för 

revisorernas yrkeserfarenhet vid övergången till K3. Det kan potentiellt förklaras av att 

majoriteten av respondenterna (76,47 %) inte tidigare har arbetat med regelverket K4, men 

även att inte några tydliga samband funnits i jämförelse med de som faktiskt har reviderat 

enligt K4. 

 

Studien visar att revisorns insats gentemot fastighetsbolagen ökar vid övergången till K3. 

Detta förklaras av respondenter att de nya eller förändrade posterna i fastighetsbolagens 

redovisningar kräver en bredare fastighetskunskap hos revisorer, samt att fastighetsbolagen 

behöver ett ökat stöd från revisorerna vid omräkningen av föregående års siffror. Lows (2004) 

studie visar att revisorernas fastighetskunskap förbättrar deras riskbedömning, vilket påverkar 

revisorernas kvalitet på de beslut som är tagna rörande revisionsmetoder och tidsåtgång. Detta 

ställer även krav på revisorns yrkeskompetens. I och med att revisorer besitter kunskap om det 
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granskade företagets olika aktiviteter vet revisorn vilka resurser som ska sättas in och hur 

dessa ska fördelas (Carrington, 2012; Christ, 1993). Enligt enkätundersökningen i denna 

studie är det inte endast revisorns kompetens som påverkas i och med företags tillämpning av 

ett nytt regelverk. Även företags bristande kompetens påverkar revisorernas bedömning vid 

revision av företags årsredovisningar. I och med att revisorerna tvingas sätta sig in i företagets 

aktiviteter skapas möjlighet till att utveckla en mer djupgående kunskap om den aktuella 

branschen, vilket kommer leda till en mer effektiv revision (Low, 2004). 

 

Att den yrkesmässiga erfarenheten sätts på prov kan enligt denna undersökning bero på att 

revisorernas kunskap är oprövad när ett nytt regelverk tillämpas. Detta kan påverka huruvida 

information som inhämtas från företag används på rätt sätt för att bedöma vilka områden som 

ska granskas (Christ, 1993; FAR, 2006). Enligt Bonner (1990) samt Libby och Frederick 

(1990) besitter en revisor desto mer kunskap ju mer erfaren han eller hon är. Hronsky och 

Houghton (2001) hävdar att förändrade redovisningsregler väsentligt påverkar revisorernas 

bedömning om de innehar högre kunskap och erfarenhet. 

 

I och med tillämpningen av ett nytt regelverk anser revisorerna att det ställs andra krav på 

deras yrkesmässiga erfarenhet, men att det inte påverkar deras beslutsfattande. Parametern för 

beslutsfattande anses i denna studie inte vara associerad med de förändringar K3 innebär 

(figur 14.). Detta kan antas bero på att noggrann planering i enlighet med svensk och 

internationell revisionsstandard (Carrington, 2010) lägger grunden för revisorernas 

beslutsfattande (Christ, 1993), vilket kan förklara att revisorernas beslutsfattande inte 

påverkas i och med införande av nya redovisningsregler. Enligt beslutsteorin är attityden 

gällande risk situationsanpassad (Kahneman och Tversky, 1979), vilket i denna studie belyser 

huruvida revisorer anpassar deras beslut till den rådande situationen. Det ställs inte högre krav 

på deras beslutsfattande då risken med förändrad redovisning kan anses följa med situationen. 

 

4.3 God revisionssed 

Nedanstående figur (figur 16.) visar om K3 medfört en förändring vid tillämpandet av 

International Standards on Auditing (ISA). 
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Figur 16. Har K3 medfört en förändring vid tillämpandet av ISA? 

 

Ovanstående diagram visar att 94,12 % av respondenterna vidhåller att K3 inte har medfört 

någon förändring vid tillämpandet av ISA. Vidare ansåg 5,88 % av respondenterna att K3 har 

påverkar tillämpandet av ISA. Respondenterna förklarar att ett nytt regelverk inte påverkar 

deras revisionsverktyg som bygger på ISA. Ramverket och metoderna för att revidera är 

principiellt oförändrade och påverkas inte av att god redovisningssed förändras. Det är endast 

redovisningsreglerna som är nya, inte grundmetodiken för revisionen. 

 

Nedanstående figur (figur 17.) visar huruvida respondenterna ansåg att K3 medfört en 

förändring vid tillämpning av god revisionssed i Sverige. 

 
Figur 17. Har K3 medfört en förändring vid tillämpandet av god revisionssed i Sverige? 

 

Diagrammet visar att 11,76 % av respondenterna känner att K3 har medfört en förändring vid 

tillämpningen av god revisionssed samtidigt medger 82,35  % att K3 inte medfört någon 
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förändring. 5,88 % svarade att de inte visste om K3 medfört någon förändring vid 

tillämpningen av god revisionssed i Sverige. 

 

Respondenterna förklarar att god revisionssed i Sverige är ISA. Utifrån ett revisorsperspektiv 

har K3 inte medfört någon förändring vid tillämpandet av god revisionssed utan förändringen 

ligger i revisorns bedömning av bolagets/styrelsens uppskattningar i och med övergången. En 

av respondenterna beskriver att revisorns fokus förskjuts i och med övergången för att 

exempelvis komponentindelningen ska bli korrekt. 

 

Nedanstående figur (figur 18.) visar om K3 inneburit en förändring i revisorns arbetssätt. 

 
Figur 18. Har K3 medfört en förändring i arbetssättet? 

 

Ovanstående diagram visar att 35,29 % av respondenterna ansåg att deras arbetssätt förändrats 

i och med fastighetsbolagens tillämpning av K3. Vidare ansåg 64,71 % att deras arbetssätt 

inte har förändrats. 

 

Utifrån respondenternas perspektiv har deras arbetssätt förändrats i och med att fokus 

förskjuts till andra områden än tidigare. På grund av K3 och regelförändringen krävs en större 

ansträngning från företagens sida som leder till att revisorernas arbetssätt förändras. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att arbetssättet inte förändrats vilket kan förklaras utifrån 

att det är vissa poster/upplysningar som ändrats, inte själva arbetssättet i sig förutom 

fokusförskjutningen. En av respondenterna anser att arbetssättet måste ske utifrån en helt 

annan grund för att analysera, bedöma samt diskutera troliga nyttjandetider.  

 

I denna undersökning fick även revisorer svara på frågan om det finns andra faktorer utöver 

vad denna enkät tagit upp som förändrats i och med regelverket K3. Några av respondenterna 



64 

svarade att det kommer att krävas en löpande uppföljning kommande år för att ta ställning till 

om rätt bedömningar har genomförts vid övergången. En av respondenterna påpekar att 

rutinerna bör ses över vid exempelvis fördelning mellan aktivering/kostnadsbokföring och hur 

uppdelningen mellan olika komponenter faktiskt genomförs. Andra faktorer som påverkats i 

och med K3 är bland annat hantering och redovisning av finansiella instrument samt bolagens 

upplysningsplikter. För företag har god redovisningssed förändrats i och med K3 och många 

fastighetsbolag har derivat som räntesäkringsinstrument. Temporära skillnader är det område 

som kommer att granskas mer frekvent och det kommer att ställas högre krav på 

utvärderingsfrågan. Andra ansåg att det inte existerar ytterligare förändrade faktorer som är 

specifika för fastighetsbolag. 

 

4.3.1 Analys – God revisionssed 

Denna studie visar att revisorernas tillämpande av ISA och god revisionssed inte påverkats 

vid införande av nya redovisningsregler. God revisionssed, som utgår från ISA, handlar om 

kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme (FAR, 2006). Revisorerna i denna 

undersökning understryker att när ett nytt regelverk tillämpas av fastighetsbolag förändras inte 

deras revisionsverktyg principiellt. Det är inte revisorernas grundläggande standarder som 

omformulerats utan endast nya direktiv för redovisningen. Med andra ord ändras inte 

revisorernas kunskap, erfarenhet och professionella omdöme angående revisionens 

genomförande när ett nytt regelverk tillämpas. Needles et al. (2012) påpekar dock att 

internationella redovisnings- och revisionsstandarder bör vara anpassade till varandra för att 

revisorerna ska kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. 

 

Det empiriska resultatet visar att 94,12 % av respondenterna anser att K3 inte har påverkat 

tillämpningen av ISA på ett övergripande plan (figur 16.). Det är det 82,35 % av 

respondenterna som bedömer att K3 inte förändrat god revisionssed (figur 17.). Detta kan 

förklaras utifrån den studie som genomförts av Needles et al. (2002) där författarna framhäver 

att revisionen är konvergerande med redovisningsstandarder. Utifrån institutionell teori kan 

detta förklaras av att organisationer inom samma yrkesgrupp inför samma metoder och 

strukturer som anses legitima (Carpenter och Feroz, 2001). Enligt Needles et al. (2002) och 

Mennicken (2008) beror likformigheten på den harmonisering av revisionsstandarderna som 

genomfördes världen över. Öhman et al. (2006) uttrycker att homogeniteten som förekommer 

mellan svenska revisorers handlingsmönster beror på att de har liknande utbildning och delar 

snarlika arbetserfarenheter. Auktoriserade revisorer följer ISA och god revisionssed vilket är 
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grundläggande för deras profession och revisionsprocess. Enligt normativ isomorfism kan 

detta bero på de lämpliga tillvägagångssätten påverkas av professionalisering där en viss 

yrkesgrupp eftersträvar att fastställa deras villkor och arbetsmetoder (Eriksson-Zetterquist, 

2009; Dillard et al., 2004). Med andra ord kan det anses att en gemensam revisionsstandard 

utgör grunden för att deras tankemönster formas efter samma struktur vilket kan påverka 

deras syn på omliggande faktorer. 
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5. Slutdiskussion 
Det här kapitlet ämnar svara på studiens syfte utifrån frågeställningarna. Vidare presenteras 

studiens bidrag, metodreflektion och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Har regelverket K3 förändrat revisionsprocessen? 
Denna studies resultat visar att införandet av regelverket K3 har en jämn fördelning huruvida 

revisorerna anser att revisionsprocessen har berörts eller inte. Filtreringen visar dock att de 

auktoriserade revisorer som varit yrkesverksamma 15 år eller mer, anser 66,67 % att 

införandet av ett nytt regelverk medfört mindre problematik för revisionsprocessen än de 

auktoriserade revisorer som varit yrkesverksamma 5 till 15 år (28,57 %). Utifrån detta kan det 

härledas att revisorernas erfarenhet ligger till grund för hur de bedömer svårighetsgraden när 

nya redovisningsstandarder införs. Resonemanget sker utifrån Libby och Frederick (1990) 

som menar att ju mer erfarenhet desto högre kompetens innehar revisorn. Den högre 

kompetensen kan förenkla processen att bedöma vad som är väsentligt och var riskerna finns 

vid en granskning av fastighetsbolagens årsredovisningar. I och med den högre erfarenheten 

som de som varit auktoriserade i 15 år eller mer besitter kan det tänkas medföra en sådan 

kompetens som gör att K3 inte upplevs förändra revisionsprocessen. 

 

I och med att regelverket K3 saknar vedertagen praxis ställs det högre krav på revisorernas 

omdömesförmåga som är en viktig del för granskningen av de varierande värderingar som 

förekommer bland olika bolag. De olika värderingarna som revisorerna tar del av medför en 

problematik när individuella yttranden ska upprättas för de enskilda bolagen. Enligt denna 

undersökning kan denna problematik anses som en nackdel för ett principbaserat regelverk då 

jämförbarheten, som Agoglia et al. (2011), Grenier et al. (2015) samt Damant (2000) 

beskriver, minskar mellan bolagen. 

 

Revisorernas fokus förskjuts i planeringsprocessen mot nya eller förändrade delar av 

redovisningen som anses relevanta och riskfyllda. Det väsentliga ska granskas vilket kräver 

att planeringen utförs med kunskap om vilka delar som är betydande (Christ, 1993; 

Carrington, 2010; FAR, 2006). Denna studie visar att revisorerna är medvetna om vilka poster 

som ska granskas mer noggrant och därav är de mer eftertänksamma i planeringsprocessen. 

Revisorernas erfarenhet och profession gör att de är kunniga för att förstå vilka delar i 

planeringsprocessen som är mest väsentliga och bör uppmärksammas. Det verkar vara främst 
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i övergången till nytt regelverk som planerings- och rapporteringsfokus ökar för att bemöta 

fastighetsbolagens, i viss mån, bristande kunnighet vid tillämpningen av K3. Okunnighet hos 

företagen vid införande av nya redovisningsregler är ett problem som har påträffats i tidigare 

forskning (Uyar och Güngörmüş, 2012). Beträffande rapportering visar denna studie att 

revisorernas rapporter är mer informativa, vilket har krävt en högre arbetsinsats och således 

ökat revisorernas arvode. 

 

Sammanfattningsvis kan studien, utifrån respondenternas utsagor, understryka att regelverket 

K3 inte har påverkat revisionsprocessen i stort. Vad som berörs mest vid övergången av ett 

nytt regelverk är revisorernas fokusering på vissa detaljer. I och med ett nytt regelverk 

förskjuts revisorernas fokus från vissa delar av fastighetsbolags årsredovisning till de delar 

som är nya eller förändrade. Revisorerna benämner fenomenet som fokusförskjutning. 

 

5.2 Vilka poster har förändrats i och med fastighetsbolagens tillämpning av regelverket 

K3 och har de påverkat revisionen? 

Denna studie visar att av de förändrade redovisningsposterna, till följd av fastighetsbolagens 

tillämpning av K3, anses i första hand komponentavskrivning och upplysning om verkligt 

värde vara de mest huvudsakliga. Problemet med att dela upp materiella anläggningstillgångar 

i komponenter anser respondenterna bestå av hur uppdelningen bedöms av respektive företag, 

medan svårigheten med verkligt värde gäller verifieringen av en korrekt värdering från 

företagen. På de bedömningar som gjorts av företagen ska sedan tillförlitligheten granskas av 

revisorerna. 

 

Enligt denna studie anser revisorerna att granskningen av dessa poster inte medfört nya 

problem för revisionen i sig. Studien visar att det är tidsåtgången eller arbetsinsatsen för att 

granska dessa områden som förskjuts. Även här ligger företagens bristande kunskap (Uyar 

och Güngörmüş, 2012) till grund för den ökade arbetsinsatsen och därmed även det förhöjda 

arvodet (Redmayne och Laswad, 2013). Den ökade arbetsinsatsen består av att revisorerna 

tvingas förklara för fastighetsbolagen hur de ska tillämpa regelverket K3. Om 

fastighetsbolagen hade tagit till sig den utbildning som erbjuds kan det antagningsvis 

föranleda att revisorernas arbetsinsats och förhöjda arvode inte haft lika hög påverkan. 

Revisorerna förklarar att de bemöter nya redovisningsstandarder med att öka deras 

fastighetskunskap, vilket antyder att införandet av ett nytt regelverk anses mindre 
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problematisk för revisionen av fastighetsbolag. I och med bemötandet med ökad 

fastighetskunskap svarar revisorerna upp mot vad som förväntas av dem (Flint, 1988). 

 

5.3 Vilka är de nya utmaningarna med K3, sett ur ett revisorsperspektiv? 

Utifrån revisorernas svar i enkätundersökningen visas att införandet av regelverket haft en 

mindre betydande effekt på revisionen. Revisorerna anger att förändringarna främst sker för 

fastighetsbolagen. För revisorernas del betyder ett principbaserat regelverk att det lämnas ett 

större utrymme för bedömningar. Bedömningar är vad som fått flest antal svar i denna 

undersökning och är den faktor som återkommit i studiens alla delar. Studien antyder att det 

är revisorernas professionella bedömning som ligger till grund för granskningen av de nya 

redovisningsposterna. Därav kan det föranledas att bedömning är en utmaning för revisorer 

när ett nytt regelverk införs. Detta kan styrkas med att regelverket saknar vedertagen praxis 

(Agoglia et al., 2011) och att revisorerna därför ställs inför högre krav på deras 

yrkeskompetens samt erfarenhet vid bedömningar. 

 

Den problematik som Uyar och Güngörmüş (2012) nämner i deras studie avseende företags 

bristande kunskap får även medhåll i denna studie. För revisorerna anses bristen på kunskap 

hos fastighetsbolag inte utgör något problem för deras egen yrkeskompetens, vilket stödjs av 

respondenternas utsago om att det är revisorerna själva som får informera företag om hur de 

ska tillämpa regelverket samt hur företag ska förhålla sig till framtida organisering av 

verksamheten. Dock medför detta att revisorernas rapportering till företagen ökar. 

 

Studien visar att revisorernas tillämpning av ISA och god revisionssed inte påverkas när K3 

tillämpas av fastighetsbolag. Detta besvaras utifrån att revisorernas grundläggande 

förhållningssätt till revisionsstandarderna inte ändras. Grundmetodiken ska följas oavsett 

vilka redovisningsregler som gäller. Det förekommer med andra ord ingen utmaning för 

revisorer i förhållande till god revisionssed utan antagligen är förändringarna övergående och 

inte bestående. Denna slutsats får stöd av den forskning som genomförts av Griffin et al. 

(2009) och Redmayne och Laswad (2013) som visar att införande av nytt regelverk innebär 

mest utmaningar i övergångsfasen. Dessa utmaningar kan i övergångsfasen anses vara 

revisorns bedömning, rapportering samt kravet på yrkeskompetens. 

 

Tidigare forskning påvisar att införandet av ett nytt regelverk påverkar revisorernas 

granskning (Redmayne och Laswad, 2013) och vad som anses väsentligt utifrån ett 
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revisorsperspektiv (DeZoort et al., 2006). Den tidigare forskningen visar även inverkan på 

revisorers arbetsinsats och arvode (Griffin och Lont, 2007; Schadewitz och Vieru, 2008; 

Griffin et al., 2009; Redmayne och Laswad, 2013) samt bedömningar som ställer krav på 

deras yrkeskompetens och profession (Hronsky och Houghton, 2001). I detta avseende har 

denna studie påvisat samma mönster som tidigare forskning och finner således inga nya 

utmaningar med K3 utöver vad tidigare forskning redan påpekat. 

 

Studiens empiriska resultat visar att för vissa av revisorerna är komponentmetoden samt 

verkligt värde inget nytt då metoderna i sig inte är nya. Redovisningsposterna är nya för vissa 

fastighetsbolag och inte för revisorerna. 

 

5.4 Studiens bidrag 

Det teoretiska bidraget som denna studie medfört kan vara utvecklandet av tidigare forskning 

beträffande inverkan på revisionen vid övergång till nya redovisningsregler. Tidigare studier 

(Griffin och Lont, 2007; Schadewitz och Vieru, 2008; Griffin et al., 2009; Redmayne och 

Laswad, 2013) påvisar att det är främst i övergångsfasen som revisorernas arbetsinsats och 

arvode ökar. Denna studie bidrar med mer förståelse kring den ökade revisionsinsatsen som 

verkar uppstå till följd av företags förändrade redovisning. 

 

Denna studies praktiska bidrag är att K3 inte har påverkat revisionsprocessen essentiellt utan 

det är endast fokus som förflyttas från ett granskningsområde till ett annat. För revisorerna 

innebär K3 framför allt en ökning av deras insatser som riktas mot de mest väsentliga delarna 

i fastighetsbolagens redovisning. Med andra ord är det främst för fastighetsbolagen som 

förändringen får genomslag och inte lika utmanande sett till revisionen. Dock krävs det 

övergångsvis ökat professionellt omdöme från berörda revisorer för att kontrollera äktheten i 

företags bedömningar och värderingar vid nya eller förändrade redovisningsregler. 

 

5.5 Metodreflektion 

Denna studie har genomförts med hjälp av en webbenkät. Detta beslut grundades på den 

geografiska aspekten för att nå ut till ett större antal auktoriserade revisorer. Hade det 

empiriska materialet samlat in genom intervjuer som skett ansikte mot ansikte hade antalet 

respondenter minskat avsevärt. Från de årsredovisningar som inhämtats från databasen 

Retriever har endast en auktoriserad revisor kunnat påvisats som arbetar i närliggande 

område. Telefonintervju hade kunnat varit ett alternativ. Även där väger nackdelarna över. 
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Ses detta utifrån ett tidsperspektiv hade antalet timmar för insamling av empirisk data ökat 

markant. Först hade det krävts en första telefonkontakt för förfrågan om deltagande samt 

bokning av tid för att vid senare tillfälle genomföra intervjun. Därefter måste revisorerna 

kontaktas en och en ytterligare en gång när intervjun ska genomföras. Ses detta från ett 

revisorsperspektiv hade antagligen fler tackat nej till att delta då deras tidsschema är hårt 

pressat under våren med upprättande av flertalet revisionsberättelser. Valet av metod för att 

genomföra denna studie anses därför vara korrekt. 

 

En annan form av datainsamling hade inte varit möjlig då det empiriska materialet hade blivit 

för innehållsfattigt. En kvantitativ metod hade inte gett någon förståelse för varför 

respondenterna svarat som de gjort. Genom att tillämpa en kvalitativ ansats har revisorernas 

svar kunnat bemötas med förståelse. Möjligtvis att resultatet hade kunnat haft ett annat utfall 

om studien genomförts en annan tid på året eller inbegripit samtliga revisorer i Sverige och 

inte enbart auktoriserade. Dock anses begränsningen till auktoriserade revisorer vara korrekt 

då deras erfarenhet och kunskap ökar tillförlitligheten i studiens empiriska data. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har gett upphov till frågor kring hur revisorer kommer att se på K3 kommande 

år när regler och praxis etablerats. En framtida studie kan vara intressant med avseende på de 

bedömningar och värderingar som gjorts under övergången. Dessa kommer kräva en 

uppföljning kommande år för att revisorer ska kunna ta ställning om en korrekt bedömning, 

de facto, har gjorts och därefter tillämpats. Detta kan vara intressant både ur ett 

revisorsperspektiv och från ett företagsperspektiv. Vidare skulle ett förslag till vidare 

forskning vara att överföra studien på en annan bransch för att se om revisorerna upplever 

samma eller snarlika utmaningar. 
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