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Sammanfattning  

Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den 

ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. IFRS är ett 

redovisningsregelverk som bolag och intressenter kan ta del av för att jämföra och därmed besluta vilka bolag som 

är värda att investera i. Den ger ett gemensamt språk som börsnoterade bolag är tvingade till att använda medan 

onoterade bolag frivilligt väljer att använda. I tidigare studier har indikerats att bolag har både fördelar och nackdelar 

med tillämpningen av IFRS. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bolagen som väljer att byta till 

IFRS och anledningarna bakom besluten.  

Forskningsstudien antar en kvalitativ ansats och undersöker vilka fördelar och nackdelar med IFRS som anses finnas 

bland svenska onoterade bolag. Data till studien samlades in på tre sätt för att stärka studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Den primära datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Sekundärt skickades 

enkäter med öppna frågor ut. Datainsamlingen kompletterades även med externa och interna dokument. 

Datatriangulering användes för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av data. 

Resultatet av studien tyder på att en stor fördel med IFRS är just att redovisningsstandarden är applicerbar i hela 

världen vilket gör jämförbarhet över landets gränser möjlig. Vidare har det av studien även framkommit att 

upplysningskraven och standarderna i IFRS anses vara många och komplicerade. Slutligen fann studien att om 

fördelarna är större än nackdelarna så kommer bolaget med största sannolikhet att byta redovisningsstandarden. 

Författarnas åsikt är, med utgångspunkt i institutionell teori samt legitimitetsteori, att fler bolag kommer att tillämpa 

IFRS frivilligt. 
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Abstract  

The International Accounting Standard, IFRS, is a very current and popular topic. The claim is based on the ever-

increasing international trade which means that IFRS is well needed for harmonization. IFRS is an aid that 

companies, customers and other stakeholders can take part of to compare and thereby decide which partnerships 

they want to participate in or invest in. Earlier studies have indicated that IFRS has both advantages and 

disadvantages when it comes to the implementation of IFRS. The purpose of this study is to investigate the 

connection between the companies that choose to switch to IFRS and the reasons behind these decisions. 

The research study adopts a qualitative approach and examines the advantages and disadvantages of IFRS that are 

considered to exist among Swedish unlisted companies. Data for the study was collected in three different ways to 

strengthen the study by giving it reliability and validity. Primary data collection was conducted through semi-

structured interviews, and secondly, open-answer questionnaires. Data-collection was supplemented with internal 

and external documents. Data triangulation was used to strengthen the reliability and validity of the data. 

The result of this study suggests that a major advantage of IFRS is that the accounting standard is applicable 

throughout the world which makes comparability across the country's borders possible. Furthermore, the study has 

also revealed that the disclosure requirements and the standards in IFRS are considered to be many and complex. 

Finally, the study found that if the benefits are greater than the disadvantages, the company will most likely switch 

accounting standards. The authors' opinion is that, based on the institutional theory and the legitimacy theory, more 

companies will apply IFRS voluntarily. 
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1 Inledning 

Ett flertal studier har utforskat ämnet International Financial Reporting Standards 

(IFRS) allt från obligatorisk användning och spridning i världen till frivillig användning, 

dock med kvantitativa skillnader i forskning där den sistnämnda står för minoriteten. I 

Sverige finns K3-regelverket (se vidare avsnitt 1.1.2 K3-regelverket) som används av 

bolaget som inte har frivilligt valt IFRS eller är tvingade att övergå till IFRS. Men det 

finns ändå somliga som har valt att byta från K3-regelverket (fortsättningsvis benämnt 

K3) till IFRS, ett mycket avancerat och kostsamt redovisningsverk (PWC, 2016; Ernst & 

Young, u.d.). Varför väljer bolagen att utsätta sig för ett mer kostsamt och avancerat 

redovisningsregelverk?    

I detta avsnittet beskrivs ämnets bakgrund med tillhörande beskrivning av begreppen 

IFRS och K3 för att ge en större förståelse. Vidare kommer ämnets relevans att lyftas upp 

i problematiseringen och avslutas med en presentation av studiens frågeställningar och 

syfte.  

1.1 Bakgrund 

Runt omkring i världen har forskare från olika världsdelar försökt förklara fenomenet 

bakom införandet av frivilligt IFRS. När Europaparlamenten i juli år 2002 antog 

förordningen gällande tillämpning av redovisningsstandarder togs ytterligare ett steg mot 

internationaliseringen, i form av internationella redovisningsstandarder och därmed 

ökade intresset för forskningen ytterligare (Drefeldt & Törning, 2017). Från och med den 

1 januari år 2005 ska alla börsnoterade bolag på den europeiska börsmarknaden redovisa 

enligt International Accounting Standards Board (IASB) standarder ((EG) nr 

1606/2002). Målet med förordningen är att skapa samma förutsättningar för alla bolagen 

på marknaden och på så sätt ge investerare möjlighet att jämföra bolagens redovisning 

med varandra innan investeringsbeslut tas (Wennerberg & Carlsson, 2006). Den nya 

förordningen började gälla även bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen, eftersom 

Sverige är medlem i Europeiska Unionen (EU).  
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Standarderna som IASB tagit fram kallades för IFRS (Drefeldt & Törning, 2017). I 

samband med att fler bolag började använda internationella standarder vid redovisningen 

ökade även intresset för IFRS hos bolagen som inte var tvingade att redovisa enligt 

internationella standarder (Haapamäki, 2018; Bassemir, 2018). I Sverige är det vanligaste 

att onoterade bolag redovisar enligt K1-, K2- eller K3-regelverket beroende på bolagets 

storlek (Drefeldt & Törning, 2017). K4-regelverket avser bolagen som är tvingade eller 

har frivilligt valt att redovisa enligt internationella standarder, IFRS, med andra ord är 

K4-regelverket samma som IFRS.  

Trots ett överflöd av studier angående obligatorisk IFRS för noterade bolag är forskare 

inom området oeniga om för- och nackdelarna med regelverket IFRS. Philip Brown 

(2011) är en av forskarna som i sin artikel beskriver både fördelarna och nackdelarna som 

visat sig i forskningen men i slutändan blir slutsatsen att det skiljer sig mellan bolag och 

länder. Brown (2011) poängterar att fördelarna med IFRS kan vara stora men att det krävs 

mer än att bara implementera IFRS för att kunna inse fördelarna. Samtidigt som forskarna 

är oeniga väljer onoterade bolag att överge svenska K3 för att börja redovisa enligt IFRS. 

Den här studien ska undersöka anledningarna bakom att bolagen frivilligt övergår till 

IFRS istället för att fortsätta redovisa enligt K3-regelverket och varför IFRS inte slagit 

igenom hos fler svenska bolag.  

1.1.1 IFRS 

Nedan kommer innebörden av IFRS att redogöras. IFRS som är ett principbaserat 

internationellt regelverk som används vid skapandet av finansiella rapporter, tidigare 

även kallat för International Accounting Standards (IAS) (Bragg, 2017). Det primära 

arbetet med IFRS är att skapa tydliga, transparenta och jämförbara finansiella rapporter. 

Tydlighet, transparens och jämförbarhet är till hjälp för intressenter av olika slag men 

även för att underlätta redovisningen för bolaget, tack vare tydlighet och begränsning av 

hur redovisningen får genomföras. I dagsläget är flertalet inhemska börsnoterade bolag 

på reglerad marknad i över 100 länder tvingade att redovisa enligt IFRS och i ytterligare 

länder är det tillåtet men inte tvingande att redovisa enligt IFRS (IFRS Foundation, 2017). 

I USA var IFRS tidigare inte tillåtet, men numera samarbetar den amerikanska norm-
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sättaren Financial Accounting Standards Board (FASB) med IASB i syfte att samordna 

USA:s Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) och IFRS.    

I Sverige är det obligatoriskt för börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen att använda sig 

av IFRS vid upprätthållandet av finansiella rapporter enligt Europaparlamentets 

förordning men det är även tillåtet för onoterade bolag att redovisa enligt IFRS, som 

Bokföringsnämnden benämner K4-regelverket (Bokföringsnämnden, 2017). Till skillnad 

från exempelvis K3-regelverket så är IFRS mycket mer komplex och detaljerad i sin 

beskrivning för att redovisningen ska bli så likvärdig som möjligt (PWC, 2016). Det är 

även flera länder som har valt att göra som Sverige och basera landets lokala 

redovisningsregler på IFRS (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson, & Rimmel, 2010). 

Huvudsyftet med IFRS är att skapa standarder som ger transparens, tillförlighet och 

effektivitet till den finansiella marknaden. IASB ska även verka för samhällets nytta i att 

skapa IFRS-standarder som ger en stabil global ekonomi (IFRS, 2017). 

1.1.2 K3-regelverket 

Precis som med IFRS är K3-regelverket ett principbaserat regelverk och ska användas av 

alla bolag som kvalificeras som stora enligt Bokföringsnämnden om bolagen inte har 

frivilligt valt att redovisa enligt IFRS (Bokföringsnämnden, 2017). För att klassificeras 

som ett större bolag behöver man uppfylla minst två av tre krav1 enligt 

Årsredovisningslagen (ÅRL) 1 kapitlet 3§ 1st (SFS 1995:1554). Alla noterade bolag 

benämns alltid som ett större bolag enlig definitionen och samma principer gäller för 

koncernbolag, enda skillnaden är att kraven avser koncernen istället för det enskilda 

bolaget (Drefeldt & Törning, 2017). Bolagen som inte klassificeras som större bolag är 

mindre bolag per definition.  

 

1 ” a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 

miljoner kronor, c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor.” 
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År 2009 gav IASB ut en förenkling av IFRS benämnd IFRS for SMEs, som inriktade sig 

mot onoterade bolag och så kallade SME, small and medium sized entities (Drefeldt & 

Törning, 2017). För att kvalificeras under kategorin SME krävs det att bolaget har mellan 

10 och 249 stycken anställda och en årlig omsättning mellan 10 miljoner euro och 50 

miljoner euro eller en årlig balansomslutning på 10 miljoner upp till 43 miljoner euro 

(Europeiska kommissionen, 2019). När Bokföringsnämnden påbörjade K3-regelverket 

inspirerades det av IFRS for SMEs (Drefeldt & Törning, 2017). Dock är det viktigt att 

poängtera att även om K3-regelverket är inspirerat av IFRS for SMEs är det ändå 

självständigt och anpassat efter svenska lagar, såsom årsredovisningslagen och 

skattelagstiftningen. En väsentlig skillnad mellan regelverken är, som ovant nämnt, 

detaljrikedomen i beskrivningarna (PWC, 2016).   

1.1.3 Frivilligt byte av redovisning: K3 till IFRS 

Innan ett bolag får byta redovisningsprincip måste ett av fyra krav uppfyllas. Byte av 

redovisningsprincip är enbart godkänt om: (1) det krävs på grund av en ändring i lag eller 

det allmänna rådet, (2) det leder till att den finansiella rapporten kommer att innehålla 

mer tillförlitlig och relevant information om ställning, resultat eller kassaflöde, (3) 

företaget byter koncerntillhörighet eller (4) företagets verksamhet har minskat väsentligt 

i omfattning (Bokföringsnämnden, 2019). Bolagen som är börsnoterade på reglerad 

marknad i Europa uppfyller det första kravet eftersom lagen (EG) nr 1606/2002 kräver 

att koncernredovisningen upprättas enligt IFRS, medan bolagen som redovisar frivilligt 

omfattas av det andra till fjärde kravet. Med andra ord innebär det att en av anledningarna 

till att K3-företag vill byta redovisningsprincip till IFRS kan vara att företagen anser att 

redovisning enligt IFRS ger dem ökad kvalité av den finansiella rapporten, som omfattas 

av det andra kravet. Det kan även finnas andra anledningar till att företaget har valt att 

byta till IFRS, som inte är officiella till exempel påtryckningar från intressenter, ägare, 

med flera.  

1.2 Problematisering 

När det kommer till studier angående IFRS består mestadels studierna av IFRS 

tillsammans med obligatorisk redovisning enligt redovisningsregelverket. Baserat på 
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författarnas litteraturöversikt finns en avsaknad av studier inom frivillig tillämpning av 

IFRS i koppling till onoterade bolag. Eftersom onoterade bolag frivilligt väljer att övergå 

till IFRS bör det finnas tydliga fördelar för bolagen, annars borde bolagen i teorin ha 

fortsatt redovisa enligt det nationella redovisningsregelverket (Haapamäki, 2018). 

Tidigare studier har redogjort för kostnaderna som uppkommer i samband med processen 

att övergå till IFRS som även fortsätter kosta efteråt (Pawsey, 2017). Därför bör även 

kostnaderna vara mindre än förväntade fördelar för att motivera bolagen att övergå till 

IFRS.  

Christensen (2012) menar att även om forskarna finner fördelar med IFRS ser företagen 

inte det på samma sätt. Företagen menar att fördelarna inte alltid är tillräckliga eller att 

det är alldeles för kostsamt för bolagen för att kunna dra nytta av fördelarna. Alltså är inte 

forskarna på samma våglängd som företagarna och har därmed missat företagarnas 

erfarenheter och syfte. Även om statistiken talar för implementering av IFRS behöver det 

inte vara så i praktiken. Olika bolag och olika branscher fungerar på olika sätt.  

Det som flera forskare är överens om är att IFRS leder till ökad jämförbarhet, transparens 

och tillförlitlighet bland bolagens finansiella rapporter, framförallt jämfört med andra 

finansiella rapporter som också är upprättade enligt IFRS som håller samma kvalitet 

(Brown, 2011; Barth, Landsman, Lang, & Williams, 2018; Haapamäki, 2018). Däremot 

finns det enbart ett fåtal studier som behandlar området med bolag som frivilligt väljer att 

redovisa enligt IFRS, speciellt som riktar sig mot forskning av svenska bolag. 

Forskningsgapet som författarna har funnit har framkommit genom genomgång av 

tidigare studier som sedan har sammanställts. Det framkom då att få av studierna 

behandlade frivillig implementering av IFRS och i det fall att det fanns studier som 

behandlade detta ämne så hade det genomförts en kvantitativ studie. Med andra ord har 

studierna enbart studerat samband istället för att lyssna på åsikterna från en som arbetar 

med IFRS eller har medverkat i implementeringsprocessen av IFRS. 

Christensen (2012) har i sin artikel undersökt och ifrågasatt resultatet från en tidigare 

studie där forskarna har funnit att det är fördelaktigt för bolag att redovisa enligt IFRS. 

Christensen (2012) menar på att om det nu vore så fördelaktigt som forskarna har kommit 
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fram till, varför väljer då inte fler bolag att införa IFRS? Till skillnad från Christensens 

(2012) studie har författarna valt att inte enbart diskutera utifrån tidigare resultat utan 

också samlat in egna resultat från användare av IFRS och K3. Genom analys av tidigare 

studier och egeninsamlade data, vill författarna belysa besluten bakom bolagen som 

frivilligt väljer att redovisa enligt IFRS och anledningarna som hindrar andra bolag till 

att välja IFRS. Studien är även ägnad till att minska det forskningsgap som författarna 

har funnit i samband av insamlandet av studier som genomfört av forskare runt om i 

världen.  

1.3 Problemformulering 

Studien utgår från följande frågeställningar för att uppnå sitt syfte: 

• Varför väljer somliga svenska onoterade bolag att frivilligt byta till IFRS, 

samtidigt som fler stannar kvar att redovisa enligt K3-regelverktet?  

• Vilka fördelar och nackdelar anser svenska bolag att det finns med IFRS i 

jämförelse med K3-regelverket? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bolagen som väljer att byta till 

IFRS och anledningarna bakom besluten. 
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2 Litteraturöversikt 

I detta kapitel redogörs den utvalda litteraturen från tidigare studierna som har gjorts inom 

området för IFRS. Kapitlet är avsett att användas för vidare analys och diskussion i 

Kapitel 6 Analys och Diskussion. Till en början ges en kort beskrivning av urvalets 

tillvägagångssätt för att sedan fortsätta med beskrivning av huvudsaklig teori och metod 

med anledning att undersöka om det finns en trend eller röd tråd i tidigare forskning. 

Vidare presenteras forskarnas huvudsakliga resultat för att avsluta kapitlet med en 

sammanfattning.  

2.1 Urvalskriterier för litteratur 

Vid insamling av den litterära empirin via Google Scholar och Summon användes 

följande sökord för hitta lämpliga artiklar: IFRS, Voluntary Adoption, Implementation, 

frivillig implementering, uppgradering av redovisning. Därefter valdes ett antal artiklar 

ut som var relevanta för denna studie och högt citerade samt publicerade i välkända 

journaler. I och med att lagar, regler och redovisningsprinciper ständigt anpassas till 

utvecklingen i omvärlden fokuserade författarna på att artiklarna skulle vara skrivna inom 

en tidsperiod på högst fem till tio år tillbaka. Eftersom artiklarna bör både vara trovärdiga 

och representativa är det av betydelse att artiklarna inte är utdaterade (Bryman & Bell, 

2017).  

2.2 Huvudsaklig teori 

Under en period av forskningsstudier har akademikerna kommit fram till flera olika 

slutsatser gällande tillämpningen av IFRS frivilligt, till sin hjälp har flera forskare använt 

sig främst av Positive Accounting Theory (PAT) men också institutionell teori för att 

förklara resonemangen som framförs. PAT försöker förklara och förutse vad som 

kommer att hända i verkligenhet, vilka strategiska val som styrelsen eller bolags-

ledningen kommer att välja i syfte att främja bolagets välfärd (Deegan & Unerman, 2011). 

Institutionell teori fokuserar mer på hur bolag påverkas av varandra och internt genom 

homogenitet (se avsnitt 3.1 Institutionell teori). Teorierna tillämpas i samband med 
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forskarnas empiri för att förklara resonemangen i syfte att beskriva anledningen bakom 

dessa besluten eller sättet att agera på.  

Şenyiği (2014) är en av forskarna som använder sig av PAT. I och med att bolags-

ledningen beslutar om bolaget ska använda sig av IFRS i redovisningen eller inte, grundas 

ledningens beslut enligt PAT på om alla inblandade partner kan vinna på beslutet, 

alternativt om ledningen kan vinna på beslutet på bekostnad av någon annan. PAT 

används således för att undersöka faktorerna bakom besluten av övergången till IFRS. På 

ett likvärdigt sätt men med utgångspunkt i den institutionella teorin studerar Guerreiro, 

Rodrigues och Craig (2012) sambanden mellan ledningens beslut till att övergå till IFRS 

och påtryckningar från omvärlden. Institutionell teori förklarar således komplexiteten i 

ledningens beslut utifrån påtryckningar från omvärlden som kan påverka bolagets 

position och är därav anledningen till valet av teori. Både Şenyiği (2014) och Guerreiro, 

et al. (2012) illustrerar hur likartade studier, anledningar bakom beslut att övergå till 

IFRS, kan undersökas på varierande sätt genom användning av olika teorier (Pallant, 

2016). 

Bassemir (2018) utgår, till skillnad från flera andra forskare, från en mer generell 

ekonomisk teori om att bolag väljer endast det som främjar bolaget så länge det inte blir 

en kostnad. I kombination med den ekonomiska teorin kan man även utskilja inslag av 

institutionell teori, framför allt i förklaringen till det ökande antalet användare av IFRS 

runt år 2005. Bassemir (2018) är inte heller ensam om att använda sig av en kombination 

av teorier. Jansson (2018) har även valt att kombinera två teorier, nämligen institutionell 

teori och political economy. Genom political economy studeras exempelvis relationen 

mellan bolaget och maktorganisationen, såsom staten och den svenska lagen, hur dessa 

koordinerar och påverkar varandra (Jansson, 2018). Ett exempel på detta är när EU 

införde lagen om att alla börsnoterade bolag skulle redovisa enligt IFRS ((EG) nr 

1606/2002). 

Flera studier har även inslag av andra teoretiska ramverk än som ovan nämnt, många 

forskare har inte tydligt uttryckt vilken teori som studien använder sig av däremot kan 

man urskilja ett par teorier. Haapamäki (2018) är en av forskarna som inte tydligt uttryck 
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sig om teorin, men däremot kan både inslag av intressentmodellen och PAT urskiljas i 

resonemangen, bland annat när diskussionen förs huruvida IFRS leder till minskning av 

earnings management. Medan Christensen (2012) baserar sitt resultat på economic man, 

en ekonomisk teori som förklarar att människan agerar rationellt med all givna fakta. 

Jansson (2018) lyfter även i sin studie att många utgår från tre perspektiv. Dessa är 

institutionell teori, political economy och den tredje är ett funktionalistiskt perspektiv som 

uttrycker att en gemensam global standard skulle förbättra effektiviteten på kapital-

marknaden. Samtliga teorier relaterar till hur sociala förhållande och organisationer kan 

påverka varandra (Jansson, 2018).  

2.3 Huvudsaklig metod 

Kvantitativ metod är den mest använda metoden i litteraturen. Metoden gör det möjligt 

att statistiskt undersöka sambanden mellan variabler såsom kostnader vid byte till IFRS i 

relation till storleken på bolaget. Flera forskare använder sig då utav logistisk regression-

modell för att förklara sambandet mellan två eller flera variabler (Bassemir, 2018; 

Pawsey, 2017; Şenyiği, 2014). 

Şenyiği (2014) använder logistisk regressions-modellen för att analysera bestämmande 

faktorer bakom valet att frivilligt byta från lokala redovisningsregler till att implementera 

IFRS istället. Även Haapamäki (2018) använder sig av logistisk regression för att studera 

sambandet mellan IFRS användare och icke IFRS användare i kombination med 

bolagstillväxt, extern finansiering, innehav av utländska dotterbolag, bolagsstorlek och 

slutligen bolagets nettointäkter. Variablerna i Haapamäkis (2018) studie resulterar sedan 

i huruvida dessa påverkar bolagens beslut att välja IFRS eller fortsätta enligt nationella 

standarder. En annan forskare som även valde att använda sig av logistisk regression är 

Barth, Landsman, Lang och Williams (2018) som studerade om den frivilliga 

implementeringen av IFRS kan associeras med ökad jämförbarhet samt ökade fördelar på 

kapitalmarknaden.  

Även Kameoka, Okumura och Yans (2019) forskningsstudie är kvantitativ som empiriskt 

undersöker orsakerna bakom bolagens val av redovisningsstandard i Japan genom 

hypotesprövningar. Forskarna använder sig av univariant- och multivariantanalyser för 
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att testa deras hypoteser. Univarianta analyser tester en variabel i taget medan multi-

variantanalyser testar flera variabler samtidigt (Pallant, 2016).  

Pawsey (2017), som också använde sig av en kvantitativ metod, valde att använda sig av 

en enkät som sedan strukturerades upp i ett antal tabeller. Anledningen till att logistisk 

regression inte användes var för att forskningen undersökte inte samband mellan variabler 

utan kostnader innan och efter implementering av IFRS. Däremot studerades om det fanns 

en signifikant skillnad mellan svaren beroende på industri, antal anställda och antalet 

ekonomer, även korrelationen mellan dessa undersöktes (Pawsey, 2017). Guerreiro et al. 

(2012) använde samma tillvägagångssätt som Pawsey (2017) vid analysen av det 

empiriska materialet som hade samlats in via enkäter utskickade till bolagen. Skillnaderna 

var att istället för att undersöka kostnaderna i samband med bytet till IFRS som Pawsey 

(2017), undersökte Guerreiro et al. (2012) sambandet mellan bytet av redovisnings-

standard och interna samt externa påtryckningar. Variablerna som användes var bland 

annat ökad legitimitet, internationell koncerntillhörighet och börsnoterat moderbolag 

(Guerreiro, Rodrigues, & Craig, 2012).  

Motsatsen till kvantitativ metod är kvalitativ metod som ett fåtal forskare använde sig av. 

Jansson (2018) använder sig av diskursanalys som behandlar sättet ett visst tema pratas 

om. Forskaren påstår att med diskursanalysen kan data utnyttjas bättre eftersom material 

används från tiden när IFRS gradvis infördes i Sverige. Jansson (2018) förklarar att 

retrospektiva intervjuer inte lämpade sig eftersom det inte studerades vid den specifika 

tidpunkten och risken var att minnena hade förändrats. Få av tidigare studier har använt 

sig av intervjuer i sin datainsamling, en av anledningarna kan vara att forskningsområdet 

i tidigare studier är stora, både i antal bolag och i antal länder som undersökts i studien. 

Därav skulle det kräva oerhört med tid och resurser av forskaren för att kunna genomföra 

intervjuer. 

Ett par har även valt att genomföra en litteraturstudie, där man enbart utgår från tidigare 

studier och ingen datainsamling i form av enkäter eller intervjuer genomförs för att dra 

slutsatser (Christensen, 2012; Brown, 2011). Christensens (2012) studie har sin utgångs-

punkt i en forskningsstudie gjord av Kim och Shi och diskuterar deras studie tillsammans 
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med tidigare forskning varför bolag sällan väljer att införa IFRS frivilligt, även om de 

forskningsstudierna tyder på att det finns betydande fördelar och att kostnaderna är låga. 

Litteraturstudie kan användas för att bland annat presentera en samling av tidigare 

forskning som redan utförts på området eller för att antingen bekräfta eller motsäga 

forskning som har gjorts (Brown, 2011; Christensen, 2012). Brown (2011) är ett exempel 

på litteraturstudie som mer har samlat ihop forskning för att sedan sammansätta till sin 

egen forskningsstudie. Huvudsyftet med studien var att bevisa att det finns fördelar med 

IFRS och hur redovisningsstandarder påverkar redovisningen, som sedan skulle 

presenteras på en internationell konferens.    

2.4 Huvudsakliga resultat 

Flera studier fokuserar antingen på ekonomiska konsekvenser som uppkommer i 

samband med IFRS eller på kostnaderna och fördelarna med IFRS. Trots att flera 

forskningsstudier har genomförts inom området IFRS, är forskarna emellan åt oeniga 

gällande resultatet. Det som flera forskare har kommit fram till är att revisorernas 

kompetens utgör en viktig faktor till att bolag väljer att övergå till IFRS från sina 

nationella standarder. Om ett bolag anlitar en utav Big Five2 revisorer att revidera deras 

finansiella rapporter är det mer sannolikt bolaget väljer IFRS, framförallt om bolaget har 

tillväxtmöjligheter och behov av extern finansiering (Bassemir, 2018; Şenyiği, 2014). 

Bassemir (2018) menar att sambandet mellan övergång till IFRS och Big Five revisor 

beror främst på att deras erfarenhet och kunskap är betydligt bättre inom IFRS än lokala 

revisorer. I och med att Big Five är internationella redovisningsbyråer innebär det också 

att nätverket sträcker sig över stora delar av världen där olika IFRS specialister finns till 

hjälp.  

Ser man mer till svenska redovisningsförhållanden har Redovisningsrådet som uppgift att 

harmonisera den svenska redovisningen med den internationella, så att alltför stora 

 

2 Big Five avser de fem största internationella revisionsbolagen. Dessa är PwC, Ernst & Young, Deliotte, Grand 

Thornton och KPMG. 
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skillnader inte ska uppstå mellan internationell redovisning och nationell redovisning 

(Jansson, 2018). Dock uppstod ett hinder då svensk redovisning från början grundandes 

i att ge borgenärer och statliga organisationer information om bolaget, till skillnad från 

IFRS som fokuserar fler användare (Jansson, 2018; Pawsey, 2017). I och med den 

ständigt ökande internationaliseringen behövdes även ett ekonomiskt, internationellt 

språk som alla kan förstå oavsett var i världen man befinner sig. Målet är att effektivisera 

världen genom att harmonisera det med en global standard, IFRS (Jansson, 2018). 

En annan bidragande faktor till frivillig IFRS, som forskarna är överens om, är när EU 

bestämde att år 2005 skulle alla börsnoterade bolag inom EU redovisa enligt IFRS. 

Guerreiro et al. (2012) redogör att det troligen både blev mer accepterat i flera länder att 

redovisa enligt IFRS men samtidigt uppmärksammades IFRS på ett helt annat sätt än 

tidigare. Det är även så att desto fler som börjar redovisa enligt IFRS skapar en 

uppmuntran hos andra bolag att också redovisa enligt IFRS för att bland annat kunna 

jämföras med sina konkurrenter (Ball, 2006).  Samtidig som jämförbarheten ökar, uppstår 

det endast mellan bolag som båda redovisar enligt IFRS. Bolag där det ena redovisar 

enligt nationell standard och det andra redovisar enligt IFRS har fortfarande en begränsad 

jämförbarhet, just på grund av skillnaderna i redovisningsregler (Barth, Landsman, Lang, 

& Williams, 2018).  

Även om intresset för IFRS har ökat tyder en del forskning på att det ändå finns motstånd 

för att frivilligt redovisa enligt IFRS. En av dessa anledningarna kan bero på att det är 

enbart ett fåtal bolag som erhåller så kallade nettofördelar av IFRS, vilket innebär att 

fördelarna överväger kostnaderna (Bassemir, 2018). Bassemir (2018) fann att 

nettofördelarna uppdagades mer hos stora internationella koncerner som bland annat kan 

vara i behov av finansiering. Detta resultatet bekräftas även utav Şenyiği (2014) som fann 

ett positivt samband mellan bolag som redovisar enligt IFRS och vars bolag har en 

internationell exponering. Samtidigt som större bolag erhåller för det mesta fler fördelar 

av att redovisa enligt IFRS innebär det samtidigt att bolaget även utsätts för fler kostnader. 

Ju större bolag desto mer personal att utbilda, fler interagerande datasystem som behövs 

uppdateras enligt nya principer samt informering till intressenterna angående effekterna 

som uppkommer i samband med byte av redovisningsprinciper (Pawsey, 2017).  
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Däremot behöver inte bolaget ingå en internationell koncern för att det ska vara 

fördelaktigt med redovisning enligt IFRS. Om bolaget är placerat i ett land där majoriteten 

av bolagen redovisar enligt IFRS kan även detta vara en motiverande faktor till 

redovisning enligt IFRS, just för den ökande jämförbarheten (Barth, Landsman, Lang, & 

Williams, 2018). Enligt Ball (2006) är det även fördelaktigt för bolaget att redovisa enligt 

IFRS om exporten är hög. Andra väsentliga fördelar som forskningen tar upp är att IFRS 

bidrar till ökad kvalité av bolagets finansiella rapporter, som sänder en signal till 

omvärlden att bolaget använder sig av hög värderade redovisningsstandarder. IFRS har 

även visat bidra till mindre earnings management3 vilket också tyder på att bolaget varken 

kan eller är i behov av att vilseleda sina intressenter (Haapamäki, 2018).  

En annan studie, utförd av Bassemir och Novotny-Farkas (2018), studerar effekten av 

frivillig tillämpning av IFRS på de finansiella rapporterna i onoterade bolag. Studiens 

slutsats är att en typ av bolag lyckas få högre resultatkvalitet. Bolagen som är associerade 

med förbättringarna är unga, växer snabbt och söker tillgång till aktiemarknaden, dessa 

bolag anses dra mest fördel från den ökade transparensen som tillkommer med 

tillämpningen av IFRS. 

Kameoka, Okumura och Yan (2019) studerar, som ovannämnt, orsaken bakom bolagens 

val av redovisningsstandard i Japan. Faktorerna som påverkar bolagens val av tillämpning 

av den internationella standarden som forskarna utgår från är nätverkseffekter, 

bolagsstyrning samt skillnader mellan redovisningsstandarderna. Sedan år 2010, då det 

blev tillåtet att tillämpa IFRS i Japan, har antalet IFRS följare ökat snabbt (Kameoka, 

Okumura, & Yan, 2019). Resultaten visar att nätverkseffekten är en signifikant faktor för 

både tidigare och potentiella framtida IFRS användare medan bolagsstyrningseffekten 

blir en allt svagare faktor. Forskarna menar att nätverkseffekten ger bolagen incitament 

för frivillig övergång till IFRS. Resultaten föreslår även att vissa bolag tillämpar IFRS 

 

3 Earnings management innebär att redovisningen justeras inom lagliga ramar för att förbättra företagets redovisning. 

I syfte att vilseleda intressenter angående företagets resultat (Deegan & Unerman, 2011) 
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för att andra gör det, det vill säga på grund av trenden (Kameoka, Okumura, & Yan, 

2019). 

Till skillnad från ovannämnda forskningar studerar Wang och Welker (2011) bolag som 

är tvungna att tillämpa IFRS. Forskarna undersöker sambandet mellan tvingande 

tillämpning av IFRS, värdering av bolag samt incitament för management att delta i 

emission av aktier under övergångsperioden till IFRS. Wang och Welker (2011) har 

funnit två resultat. Det första är att finansiella rapporter som är upprättade enligt IFRS 

innehåller mer information i förhållande till de finansiella rapporterna utarbetade enligt 

lokala redovisningsregler, vilket även bekräftas av Barth et al. (2018). Det andra resultatet 

av studien visar att en tvingad övergång till IFRS kan få konsekvenser för 

finansieringsbeslut i ett företag (Wang & Welker, 2011). 

Christensen (2012), som studerade anledningen till att fler bolag inte valde IFRS trots att 

studier fann det vara fördelaktigt, antydes i början att antingen har forskarna fel eller så 

agerar bolagets ledning irrationellt som inte överensstämmer med tankesättet om 

economic man. I slutsatserna visade det dock att fördelarna var inte lika många som 

forskarna påstått och att kostnaderna var högre än vad som från början antytt. Slutsatsen 

bekräftas även utav Pawsey (2017) vars resultat visade att IFRS är inte enbart kostsamt i 

implementeringsprocessen utan att IFRS fortsätter kosta i flera år efteråt. Det beror främst 

på grund av personalen behöver ständig uppdatering av sin utbildning, likaså behöver 

man i emellanåt ta in konsulter såsom specialister för att hjälpa till i arbetet.  

Något som även poängterades var att desto mer förberett bolaget var innan övergången 

desto mindre kostnader uppstod (Pawsey, 2017). Dock bör man inte glömma indirekta 

kostnader, samtidigt som intressenterna erhåller mer information angående bolagets 

position gör även konkurrenterna det. Det orsakar att en indirekt kostnad uppstår, 

eftersom bolaget kan bli mer utsatt för sina konkurrenter (Bassemir, 2018).  

2.5 Sammanfattning av litteraturöversikt 

För att sammanfatta kapitlet är de huvudsakligt använda teorier i forskningen kring IFRS 

PAT samt den institutionella teorin. Teorierna anses vara mest lämpade för att förklara 
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IFRS (Şenyiği, 2014; Bassemir, 2018). Huvudsakliga metoden, som är den kvantitativa, 

anser forskarna i de tidigare studierna vara en metod som gör det möjligt att studera 

samband mellan olika variabler, beroende på vad forskningsstudiens syfte är studeras 

olika variablers samband (Guerreiro, Rodrigues, & Craig, 2012; Kameoka, Okumura, & 

Yan, 2019).  

För att försöka fylla ett forskningsgap kommer denna studie att använda sig av den 

institutionella teorin samt legitimitetsteorin för att förklara varför bolag väljer eller inte 

väljer att tillämpa IFRS. Författarna väljer att inte använda den mest använda teorin som 

är PAT i det avseendet att institutionell teori ansåg mer passande.  Studien är även avsedd 

att minska forskningsgapet genom att genomföra en kvalitativ studie istället för den mest 

använda metoden, kvantitativ metod.  

Avslutningsvis kan man sammanfatta forskarnas huvudsakliga resultat till att det uppstår 

det både fördelar och kostnader från IFRS på olika sätt för bolagen. Ibland kan det finnas 

flera fördelar som genast uppdagas efter implementering av IFRS men ibland kan det 

behövas fler åtgärder än enbart implementera IFRS för att fördelarna ska synas. Medan 

kostnaderna uppstår mycket snabbare och är mer långdragna (Brown, 2011; Pawsey, 

2017).  
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3 Teoretiskt ramverk 

I det tredje kapitlet redogörs det för valda teorier som kommer att vara till grund för 

studien. Teorierna som har valts ut är den institutionella teorin och legitimitetsteorin. 

Institutionell teori är en populär teori att använda sig av inom företagsekonomiska 

forskningsstudier. Båda teorierna har sin utgångspunkt i att skapa trovärdighet och är 

därmed också en anledning till att dessa specifika teorier har valts. Institutionell teori 

utgår på påtryckningar från omvärlden medan legitimitetsteorin utgår från bolags-

styrning.   

3.1 Institutionell teori 

Institutioner och deras interaktioner har varit ett fokusområde för akademikernas studier 

i flera år (Deegan & Unerman, 2011). En av de främsta forskare inom området är den 

tyska forskaren Max Weber som studerade den byråkratiska formen av institutioner. 

Weber försökte förklara institutionaliseringen med begreppet Iron Cage4, eller järnburen 

på svenska (Alvehus & Jensen, 2015). Forskarna DiMaggio och Powell (1983) fortsatte 

på Webers forskning genom att utveckla Iron Cage ytterligare. Genom sin forskning 

bidrog forskarna med den institutionella teorin (DiMaggio & Powell, 1983). 

Institutionell teori är en teori som belyser varför organisationer inte fungerar så rationellt 

som organisationer är tänkta att göra. Institutionell teori fokuserar på hur organisationer 

styrs av omgivande faktorer, inlärda mönster och temporära moden snarare än rationalitet 

(DiMaggio & Powell, 1983). Teorin syftar till att undersöka hur en viss typ av bolagsform 

antas för att tillföra legitimitet, resurser och överlevnad samt förklara varför bolag som 

verkar inom liknande områden tenderar att bli homogena.  

 

4 Iron Cage, eller järnburen på svenska, introducerades för att beskriva den rationaliseringen som blev en del av våra 

sociala liv. Järnburen ”fångade” individen i system som var baserade på teologisk effektivitet, rationell beräkning och 

kontroll. 
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Enligt DiMaggio och Powell (1983) har teorin en underkategori, nämligen isomorfism. 

Isomorfism är en process som orsakar en enhet att efterlikna andra enheter som har 

likartade egenskaper och utsätts för samma omgivningsförhållanden. Processen försöker 

förklara anledningen bakom att enheter blir allt mer homogena (DiMaggio & Powell, 

1983). Utöver det kan isomorfismen delas in i tre olika mekanismer som redogör för hur 

bolagen skapar legitimitet i samhället. 

3.1.1 Coercive isomorfism 

Den första mekanismen är coercive isomorfism, eller tvingande isomorfism på svenska. 

Denna typ av isomorfism uppkommer när formella och informella påtryckningar uppstår 

mot organisationer från andra organisationer som bolaget är beroende av. Formella 

påtryckningar kan exempelvis vara krav från staten, kreditgivare eller börsmarknaden. 

Informella påtryckningar är istället krav på organisationen från intressenterna som kan 

vara exempelvis att upprätta en hållbarhetsrapport. Även kulturella förväntningar i 

området som organisationen är verksamt i kan påverka och verka tvingande (DiMaggio 

& Powell, 1983). 

3.1.2 Mimetic isomorfism 

Den andra mekanismen är mimetic isomorfism, eller imiterande isomorfism på svenska. 

Imiterande isomorfism innebär att en organisation försöker efterlikna, härma, andra 

organisationer inom samma bransch som anses framgångsrika. I situationer då en 

organisation är ny inom branschen kan det handla om överlevnad. Genom att härma andra 

bolag som går bra försäkrar det nya bolaget sin plats på marknaden. Organisationer kan 

även härma andra när bolaget själva varken har tydliga mål eller en tydlig plan över hur 

målen ska uppnås. I det sista fallet handlar det om att härma organisationer som anses 

legitima och genom att göra detta kan organisationen på ett tryggt sätt uppnå målen. 

Sammanfattningsvis mimetic isomorfism handlar om bolagens osäkerhet i olika 

situationer som bolaget i sin tur överkommer genom att härma andra välmående 

organisationer  (DiMaggio & Powell, 1983). 
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3.1.3 Normative isomorfism 

Den tredje och sista mekanismen är normative isomorfism, eller normativ isomorfism på 

svenska. Den normativa isomorfismen drivs av påtryckningar av professionen som 

organisationen är verksam inom. Det innebär att bolag och individer agerar på det sätt 

som förväntas av dem för att skapa legitimitet. Med andra ord vill varken bolaget eller 

individerna verka annorlunda. Eftersom det kan leda till utanförskap eller erhålla en status 

som opålitliga. Det finns två källor som bidrar till professionalitetens utformande. Den 

första är genom utbildning, där studenterna erhåller ett likartat tankesätt utifrån det som 

lärs ut. Den andra källan är utvecklingen av ett socialt nätverk inom samma 

professionalitet. Utifrån både utbildning och nätverkande bildas normer som kommer 

följa yrket (DiMaggio & Powell, 1983). 

3.2 Legitimitetsteori 

När det kommer till att undersöka frågeställningarna är legitimitetsteorin, förutom den 

institutionella teorin, en av teorierna som kan ge fördelar till studien då den förutsätter att 

organisationer måste anpassa sin verksamhet till omgivningens normer och vara inom 

samhällets ramar för att kunna anses som legitima.  

Legitimitetsteorin är den teori som beskriver att organisationer alltid behöver möta eller 

överträffa samhällets förväntningar samt alltid följa normerna om organisationer vill 

uppfattas som legitima. Normerna och ramarna uppfattas inte som fasta eftersom de 

förändras med tiden. Detta innebär i sin tur att organisationer behöver vara receptiva för 

förändringarna som sker för att upprätthålla sin legitimitet. Om fallet skulle vara att ett 

bolag hamnar efter med förändringarna så tappar det även i sin trovärdighet vilket kan 

komma att kosta bolaget en massa pengar, på grund av exempelvis förlorade kunder. 

Legitimitet är avgörande för bolagets fortsatta levnad vilket är anledningen till att det 

finns strategier som är inriktade på att skapa, upprätthålla och reparera legitimitet i ett 

bolag. Detta kan betyda riktade upplysningar och kanske kontrollera eller samarbeta med 

en organisation som redan är uppfattad av samhället som legitim, vilket även kallas 

legitimacy by association (Deegan & Unerman, 2011).  
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Teorin bygger på begreppet social contract. Begreppet bygger på samhällets implicita 

och explicita förväntningar om hur en organisation borde agera där den är verksam. Det 

sociala kontraktet är svårt att definiera enligt Deegan & Unerman (2011). Deegan & 

Unerman (2011) menar att det kan diskuteras om vinstmaximering är det som traditionellt 

ansågs vara det optimala mätinstrumentet av ett bolags prestanda. Förr i världen ansågs 

detta vara ett mätinstrument för organisationens legitimitet. Över tid har samhällets krav 

och förväntningar på organisationer förändrats och övergått från att vinstmaximering stod 

i centrum till att tänka mer på människan, miljön samt andra sociala konsekvenser som 

organisationen orsakar. Idag är organisationer fokuserade på att hjälpa samhället genom 

att förhindra miljöskador och försäkra konsumenternas, personalens samt alla andras 

hälsa som är bosatta i samhället där organisationen är verksam. 

Legitimitetsgap uppstår när samhällets uppfattning om hur ett bolag borde agera skiljer 

sig från hur bolaget faktiskt har agerat. Lindblom (1994) menar att när legitimitetsgap 

uppstår finns ett hot mot bolagets legitimitet. Det finns två stora anledningar till att gap 

uppstår. Den första är förändringar i normer och ramar som nämndes tidigare. Den andra 

är att information om bolaget som tidigare inte var känd nu är det genom exempelvis 

media eller whistleblowers5 som avslöjat informationen (Deegan & Unerman, 2011). 

  

 

5 Whistleblower, eller på svenska vissleblåsare, är en person som avslöjar och läcker ut information till exempelvis 

massmedia om något olagligt, oetiskt eller annat som inte är korrekt inom personens organisation.  
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4 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod såsom vald forskningsstrategi som är kvalitativ 

metod. Men även studiens forskningsansats som är abduktiv ansats av den anledningen 

att en växlande ansats mellan deduktiv och induktiv fann sig vara mest passande. Därefter 

presenteras hur den kvalitativa datainsamlingen har skett med hjälp av intervju och 

enkäter samt en presentation av vilka dokument som används. Slutligen går författarna 

igenom källkritik kopplat till studiens trovärdighet samt tillförlitlighet.  

4.1 Forskningsstrategi 

Denna studien har utgått från kvalitativ metod. Genom att använda sig av kvalitativ metod 

kommer man närmare undersökningsobjektet (Denscombe, 2018), i det här fallet 

anledningar till val av redovisningsstandarder. Om studien istället skulle ha studerat 

sambandet mellan val av redovisningsstandarder och bolagets struktur eller uppbyggnad 

hade en kvantitativ metod lämpat sig bättre. Istället studeras om det finns några 

bakomliggande anledningar till att man har valt att redovisa enligt den ena redovisnings-

standarden framför den andra. När forskare vill åt anledningar till att något väljs eller görs 

utgör kvalitativ metod en grundsten för insamlingen av den typen av data (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

Däremot är en kvalitativ metod mer tidskrävande i datainsamlingen än kvantitativ metod 

och kan lättare påverkas av mänskliga faktorn eftersom analysen och tolkningen av data 

inte sker genom datorn. Den kvalitativa metoden kan påverkas lättare av den mänskliga 

faktorn på grund av all tolkning av ord och upplevelser, medan den kvantitativa metoden 

är sifferbaserad och därmed svårare att påverka med den mänskliga faktorn. Även om 

datamaterialet kan påverkas av den mänskliga faktorn kan det vara till fördel för att 

upptäcka motsägelser just på grund av den mänskliga faktorn (Denscombe, 2018).  

Med hjälp av kvalitativ metod kan man med andra ord få en första plats till individens 

tolkning av beslut som har tagits och den underliggande orsaken till att beslutet har tagits 

från första början (Bryman & Bell, 2017). När det kommer till anledningar eller 

förklaringar till att redovisning enligt nationella eller internationella standarder har utförts 
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kan det bero på mer än endast fysiska faktorer. Även sociala faktorer kan ha en påverkan 

i beslutet och just den påverkan tydliggörs genom intervjuer som är kopplad till den 

kvalitativa metoden.   

4.2 Forskningsansats 

Som forskningsansats har författarna valt att använda abduktiv ansats. När abduktion 

används innebär det att man växlar mellan både induktion och deduktion, stället för att 

enbart använda sig av den ene forskningsansatsen (Ahrne & Svensson, 2015). Att 

använda induktiv forskningsansats innebär att man utgår från empirin för att skapa sig en 

ny teori medan deduktion är motsatsen, man utgår från en teori som senare används för 

att sedan bekräfta verkligheten genom utformade hypoteser och frågeställningar (Bryman 

& Bell, 2017). 

Genom att växla mellan båda teorierna skapar man större förutsättningar att inte hindras 

av den enskilda forskningsansatsen. Nackdelen med induktiv ansats är att det inte finns 

utrymme för att skapa en ny teori utifrån den befintliga empirin, medan deduktion är mer 

avgränsat med att enbart bekräfta teorier och inte vara uppmärksam på nya teorier 

(Bryman & Bell, 2017). Men å andra sidan har deduktionen ett tydligt tillvägagångssätt i 

vilken data som ska samlas in och hur det sker. Samtidigt kan induktionens öppenhet 

möjliggöra en bekräftelse av teorin istället för att utforma datainsamlingen utifrån en 

given teori. Vilket innebär att författarna kunde börja med en teori, utforma en 

frågeställning utifrån den teorin för att sedan titta om det verkligen stämde överens med 

verkligenhet. Om teorin inte stämde överens utformades frågeställningen vidare för att 

kunna bekräfta den data som fanns och i samband med den deduktiva ansatsen ha ett 

tydligt tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman & Bell, 2017). Syftet med 

studien är inte att bekräfta den teori som redan finns utan framföra något nytt.    

4.3 Datainsamling 

Den främsta datainsamlingen har skett genom intervjuer, enkäter med öppna frågor samt 

dokument. För att ge den som intervjuades större frihet valdes en semi-strukturerad 

intervju som innebär att intervjuaren utgår från intervjufrågorna och som senare kan 
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utvecklas vidare utifrån den intervjuades svar (Denscombe, 2018). På så sätt kan den som 

intervjuar avvika från frågorna och ställa frågor som gör att svaren vidareutvecklas. 

Eftersom intervjuaren inte kan veta i förväg vilka svar respondenten kommer att ge. 

Genom databasen Retriever kunde författarna söka efter bolag som passade in i studien. 

En första begränsning gjordes till bolag som inte var noterade på börsmarknaden, 

eftersom dessa är inte tvingade till att redovisa enligt IFRS (PWC, 2016). Utöver det 

begränsades materialet ytterligare till medelstora bolag registrerade i Sverige6. Utifrån 

den listan som Retriever tagit fram valdes slumpmässiga bolag ut vars årsredovisningar 

lästes för att undersöka om bolaget redovisade enligt K3 eller IFRS. Anledningen till 

avgränsningen till Sverige är att K3-regelverket enbart används av svenska bolag då det 

är den svenska redovisningsstandarden, för medelstora till stora bolag. Relevant empiri 

hämtades även från diverse artiklar, webbhemsidor och kurslitteratur som beskrivits i det 

andra kapitlet Litteraturöversikt.  

4.3.1 Semi-strukturerad intervju 

Den främsta datainsamlingen genomfördes genom semi-strukturerade personliga 

intervjuer som innebar att enbart författarna och en respondent närvarade vid intervjun 

(Bryman & Bell, 2017). Fördelen med att använda personliga intervjuer är främst att det 

är enbart en respondent som tas i åtanke och dennes åsikter eller tolkningar. Däremot 

nackdelen med att använda sig av personliga intervjuer innebär också att olika åsikter inte 

möts och kan utvecklas genom diskussion, varför man specifikt har den åsikten 

(Denscombe, 2018). Ämnena som intervjun berörde gällde bland annat om bolaget 

redovisade enligt IFRS eller K3 och hur länge. Men också anledningarna till att 

redovisningen skedde enligt just det regelverket som bolaget redovisade enligt, i detta fall 

K3 eller IFRS. Genom att utgå från intervjuguiden (se bilaga 1) gav det både större frihet 

för den intervjuade att utgå från sin egen ordningsföljd men också att den som intervjuade 

fick friheten att eventuellt gå in mer specificerat på frågor och ämnen som i förtid inte 

varit bestämda men som samtidigt var relevanta för studien (Bryman & Bell, 2017). 

 

6 Vilket innebar att företagen hade mellan 100 och 499 anställda samt tillgångar mellan 100 000 till 430 000. 
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Därav har en varierande mängd information getts i varje fråga från intervjuerna. Detta har 

resulterat i en större förståelse hos författarna eftersom respondenterna har haft varierande 

kunskap och erfarenhet av det som frågats. 

Ett par av frågorna som har ställts har även haft en tolkande karaktär, där det inte finns 

möjlighet till att få ett säkerställt rätt svar eftersom frågorna berört framtiden. Dessa 

frågor har även poängterats att det är utifrån den egna individens tolkning, både som 

professionell utövare men också av dennes erfarenhet. Intervjuguiden utformades utifrån 

att ge författarna så mycket information som möjlig under en kortare tid men även låta 

respondenterna få utveckla sina svar. Tack vare detta var det enklare att få bolag som 

ställde upp på intervjuerna då det inte skulle ta upp för mycket av deras arbetstid. Vilket 

även Bryman och Bell (2017) lyfter upp som problematik gällande intervjuer av anställda 

eftersom det blir en kostnad för bolaget eftersom intervjuerna oftast genomförs på 

arbetstid. Men också att många av respondenterna som behövdes för intervjuerna var 

oftast dem med högre befattningar som för det mesta har ett begränsat tidsschema.    

Totalt har 13 intervjuer genomförts varav fyra har skett på den intervjuades kontor 

resterande har genomfört via telefon (för urval se avsnitt 4.3.2 Urval). När telefon-

intervjuerna genomfördes hade intervjuaren i åtanke möjliga hinder, såsom dålig 

telefonförbindelse, inspelningssvårigheter men också att frågorna inte ställdes ansikte 

mot ansikte. När intervjuer sker på plats tar man även del av kroppsspråket, som kan tala 

om den intervjuade bland annat känner sig säker på det intervjuade ämnet men också om 

förståelsen finns (Bryman & Bell, 2017). Efter intervjuerna transkriberades inspelningen 

och därefter färgkodades transkriberingen i olika återkommande ämnen eller faktorer. Det 

innebär att varje ämne blev tilldelad sin egen färg. Färgkodningen underlättade betydligt 

när analysen av datainsamlingen skulle genomföras eftersom man enkelt kunde följa 

färgen och utifrån det följa en röd tråd utifrån alla intervjuerna med respondenterna.  

4.3.2 Urval 

Respondenternas befattningar kunde vara allt ifrån auktoriserade revisorer på 

revisionsbyråer med olika erfarenheter av IFRS i revisionen, financial controller eller 

koncerncontrollers men också VD, ekonomiansvarig eller redovisningsansvariga på 
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bolagen beroende på vem som ansågs mest lämpad enligt bolaget, att intervjuas. 

Författarna har som tidigare nämnts valt att intervjua personer både från bolag som 

redovisar enligt IFRS och enligt det svenska redovisningsverket K3. Anledningen var att 

undersöka bådas perspektiv och anledningar till att det ena redovisningsverket valts 

framför den andra.  

Respondenterna och deras arbetsplatser är anonyma både för att följa etiska principer om 

anonymitet och konfidentialitet men också för att författarna anser att det inte kommer 

påverka trovärdigheten utan mer stärka i och med att ärliga svar kan ges utan att varken 

påverka respondenten eller bolaget (Bryman & Bell, 2017). Däremot kan det påverka 

studiens förmåga att replikeras men eftersom studien innefattar bolag i både olika 

branscher och storlekar anser författarna att studiens resultat kan generaliseras. Dessutom 

har bolagen valts slumpmässigt ut som nämnts i avsnitt 4.3 Datainsamling, vilket gör att 

författarna inte påverkat resultatet.  

Av 62 kontaktade är det 13 som ställt upp på en kort intervju som varat mellan tio och 

tjugo minuter. Utöver dem som kontaktats via telefon har även tio enkäter skickats ut via 

e-post där tre har valt att svara. Respondenterna av enkäten kommer inte presenteras 

närmare utan svaren från respondenterna av enkäten kommer att benämnas Enkät A, 

Enkät B och Enkät C. Anledningen är att författarna inte efterfrågade respondentens titel 

eller vilken bransch som bolaget tillhörde.  

4.3.3 Respondenter: intervju 

I tabell 1 kommer alla respondenter som medverkade i intervjuer att presenteras både 

inom vilken bransch som bolaget är verksamt inom samt respondentens arbetstitel. Likaså 

redogör tabellen för om intervjun genomförts via telefon eller på respondentens kontor 

samt intervjuns varaktighet. Samtliga tillfrågade IFRS-bolag har en Big Five revisor. 

Eftersom respondenterna är anonyma har samtliga fått en benämning. Bolag har 

benämningen IFRS följt av en bokstav redovisar enligt IFRS medan respondenterna med 

benämningen K3 följt av en bokstav redovisar enligt K3-regelverket. 

 



 

25 

 

Tabell 1 Medverkande respondenter i intervju 

BENÄMNING TITEL BRANSCH METOD  LÄNGD DATUM 

REVISOR A Auktoriserad revisor Revision Kontor 15 min 2019-03-27 

REVISOR B Auktoriserad revisor Revision Kontor  30 min 2019-03-29 

IFRS A Financial controller Tillverkning Telefon 15 min 2019-04-01 

IFRS B Redovisningsspecialist Energi Telefon 20 min 2019-04-03 

IFRS C Ekonomichef Industri Telefon 10 min 2019-04-04 

IFRS D Ekonomichef Fastighet Telefon 10 min 2019-04-05 

IFRS E Produktions controller Industri Kontor 15 min 2019-04-11 

IFRS F Senior advicer Handel Telefon 15 min 2019-04-23 

K3 A Koncernekonomichef Tillverkning Kontor 15 min 2019-04-09 

K3 B Industriell controller Tillverkning Telefon 10 min 2019-04-23 

K3 C Financial controller Tillverkning Telefon 10 min 2019-04-29 

K3 D Koncernekonomichef Partihandel Telefon 5 min 2019-04-29 

K3 E Accounting manager Handel Telefon 10 min 2019-05-02 

4.3.4 Enkät med öppna frågor 

Eftersom många av bolagen som kontaktades refererade till tidsbristen och därav hade 

det svårt att ställa upp i en intervju, trots den korta tidsåtgången, bestämdes att skapa ett 

andra alternativ till datainsamlingen. Resultatet blev en enkät med öppna frågor liknande 

intervjuguiden (se bilaga 2) som kunde genomföras på internet, under valfri tid. Det som 

menas med öppna frågor är att respondenten själv skriver svaret, både längden och 

innehållet (Bryman & Bell, 2017). Oftast förknippas enkätundersökning med en 

kvantitativ forskningsstrategi men i och med att enkäten bestod av öppna frågor passar 

enkäten in i studiens valda forskningsstrategi, kvalitativ metod (Denscombe, 2018).  

Enbart första frågan i enkäten bestod av en så kallad ja- eller nej-fråga, främst för att 

säkerställa om informationen i enkäten var ifrån ett bolag som frivilligt eller obligatoriskt 

redovisade enligt IFRS (se bilaga 2). Fördelen med att använda sig utav enkäten var, 

förutom att fler ställde upp och därmed samlades mer data in, också att svaren som 

samlades in delvis kunde ha fåtts i en intervju. Skillnaden mellan svaren i enkäterna och 
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svaren i intervjuerna var att svaren var oftast mycket mer kompakta och direkt på sak i 

enkäten än vad svaren kunde blivit i en intervju. Detta sågs som en svaghet med enkäten 

och eliminerades genom att fler intervjuer genomfördes än genomförda enkäter.  

Enkäten inriktades på bolagen som redovisade enligt IFRS, vilket tydligt syns i 

utformningen av frågorna. Anledningen till att enbart en enkät för IFRS-bolag skapades 

och inte en för K3-bolag är den att det fanns fler K3-bolag som passade in i studien. Det 

gjorde att det fanns fler bolag att kontakta och därmed var det enklare att samla ihop 

tillräckligt med datamaterial. Medan bolagen som redovisade enligt IFRS var färre och 

gjorde därmed urvalet väldigt begränsat, så därav skapades enkäten för att inte få bortfall 

i studien på grund av tidsbrist. Som beskrivits i avsnittet 4.3.2 Urval har enbart tre bolag 

valt att svara på enkäten av tio bolag. Bolagen som har valt att svara har varit bolag som 

velat delta i intervjun men på grund av tidsbrist tackat nej till intervju, men erbjudit sig 

till att svara på författarnas enkät istället. 

4.3.5 Dokument: Innehållsanalys 

Utöver intervjuerna och enkäten har även en innehållsanalys genomförts (se tabell 2). Det 

innebär att relevanta dokument såsom tidningsartiklar, rapporter och litteratur har samlats 

in och analyserats med utgångspunkt ur forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017). För 

att underlätta analysen färgkodades även dokumenten på samma sätt som intervjuerna. 

Det gjorde inte bara det enkelt att urskilja olika återkommande ämnen utan också att hitta 

samband mellan innehållsanalysen, enkätsvaren och intervjuerna. Det positiva med att 

komplettera med en innehållsanalys till den empiriska datainsamlingen är att resultaten i 

dokumenten inte påverkas av forskaren eller social omgivning på samma sätt som 

intervjuerna eller enkätundersökningen.  

Respondenterna som medverkade i datainsamlingen var medvetna om studien som 

genomfördes och kan därmed ha tänkt på hur de ska uttrycka sig och om vad, medan 

författaren av dokumenten inte var medveten om dennes medverkan i studien (Bryman & 

Bell, 2017). Däremot går det inte att fördjupa sig ytterligare än det som är nedskrivet utan 

att man får leta vidare efter en annan källa. Om man ville ha djupare information när 

intervjuerna genomfördes kunde intervjuaren ställa ytterligare frågor för att fördjupa sig. 
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När det kommer till användning av organisationers egen publicerade information, till 

exempel information från IASB, användes endast den som enligt författarna ansågs vara 

objektiv av den anledningen att det är sällan en organisation väljer att själva publicera 

material eller information som kan ha en negativ påverkan (Bryman & Bell, 2017).  

Tabell 2 Använda dokument och litteratur 

FÖRFATTARE TITEL TYP UTGIVARE DATUM/HÄMTAD 

BEN SALEM, H Accounting Update 26 Internt dokument PwC 2019-05-07 

CARRINGTON, 

CATASÚS, O.A 

IFRS dilemman och utmaningar  Litteratur Studentlitteratur 2016 

CARRINGTON, 

JOHED, MARTON 

IFRS 10 år – dilemman och 

utmaningar 

Tidskrift artikel Organisation & 

Samhälle 

2016 

EFRAG EFRAG today Webbsida EFRAG 2019-05-17 

ERNST & YOUNG Välkommen till K3: allt du 

behöver veta om 
redovisningsprinciper  

Webbsida Ernst & Young 2019-05-01 

IFRS Disclosure Initiative - 

Accounting Policies 

Webbsida IFRS 2019-05-17 

KLASSON, Å Accounting Update 26 Internt dokument PwC 2019-05-07 

LORENTZON, J Verkligt värde-redovisning 

missar målet 

Tidskrift Tidningen 

Balans 

2013-10-22 

LUNDQVIST, 

MARTON 

Varför skaver IFRS i Sverige Tidskrift Tidningen 

Balans 

2019-02-07 

MARTIN, 

LUMSDEN, 

LUNDQVIST, O.A 

IFRS – i teori och praktik Litteratur Bonnier Utb. 2010 

SCHEJA, M Accounting Update 26 Internt dokument PwC 2019-05-07 

SIEKKINEN, J Effektiva kontrollmekanismer 

motverkar missbruk av 

tolkningsutrymmet 

Tidskrift Tidningen 

Balans 

2016-08-08 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Kvaliteten av en studie kan mätas i trovärdighet och tillförlitlighet, oftast benämnt 

validitet och reliabilitet i den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell, 2017). Här 

diskuteras trovärdighet och tillförlitlighet ur en kvalitativ synvinkel. Det som lyfts upp är 

bland annat grunder till studiens trovärdighet och datainsamlingens förmåga att 

replikeras.  
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4.4.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie talar om huruvida slutsatserna kan relateras till resultatet av 

undersökningarna och om undersökningarna verkligen har undersökt ämnet för studien 

(Bryman & Bell, 2017). Det finns tre sätt att skapa trovärdighet i kvalitativ forskning. 

Dessa är transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Studiens transparens visar 

till studiens förmåga att diskuteras och kritiseras i den mening att det som skrivs även 

lyfter upp problematik och tankar kring valda tillvägagångssätt (Ahrne & Svensson, 

2015). För att tillföra trovärdighet till studiens huvudområde, varför bolag frivilligt väljer 

IFRS, valde författarna att inte enbart intervjua bolagen som frivilligt använder sig utav 

IFRS utan också bolag som enligt studier skulle kunna välja att redovisa enligt IFRS, men 

som fortfarande redovisar enligt K3. 

Bolagen som redovisar enligt K3 men som skulle kunna redovisa enligt IFRS ger en insikt 

i varför K3 är att föredra och inte IFRS. Likaså ger revisorerna sina synpunkter på varför 

somliga bolag övergår till IFRS medan andra fortsätter redovisningen med K3. Därmed 

får studien ett helhetsperspektiv över användningen av IFRS i Sverige, med både fördelar 

och nackdelar som tas fram från IFRS-utövare, som K3-utövare och granskare av båda 

redovisningsstandarderna.  Det innebär även att författarna använder triangulering, 

eftersom insamlingen av data har skett genom olika former av metoder (Denscombe, 

2018) såsom olika datakällor, perspektiv och koppling till resultat från tidigare studier.  

Dock har författarna inte återkopplat till respondenterna med resultatet av 

datainsamlingen på grund av respondenternas tidsbrist och svårighet att komma i kontakt 

med från början. Författarna anser ändå att studiens trovärdighet är hög i och med 

försiktighetsåtgärderna som tagits i hanterandet av data. Återkopplingen behöver inte 

enbart innebära att respondenterna anser att resultatet är korrekt utan att det också finns 

en igenkänningsfaktor (Ahrne & Svensson, 2015). Den indikationen anser författarna har 

givits genom genomgång av andras forskning men också genom att läsa andra bolags 

årsredovisningar, där antingen en beskrivning bakom val av redovisningsprinciper finns 

under avsnittet noter eller i förvaltningsberättelsen och VD har ordet. Dock erkänner 

författarna att återkoppling till respondenterna hade kunnat ge ytterligare underlag och 
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hjälpt studien gå djupare in i ämnet. Men som under rådande omständigheter inte var 

möjligt.  

4.4.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten beskriver studiens förmåga att erhålla samma resultat om 

undersökningen genomförs igen, på samma sätt som beskrivits (Bryman & Bell, 2017). I 

och med att studien genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi behandlar 

tillförlitligheten även forskarens förmåga att påverka materialet. Med andra ord om en 

annan forskare genomför studien kommer dennes tolkningar resultera i samma resultat 

och slutsats som den förste forskarens resultat och slutsats (Denscombe, 2018). Dock är 

detta svårt när det kommer till en kvalitativ forskning. Främst eftersom den är beroende 

av samma sociala förutsättningar, till exempel att exakt samma respondent deltar i 

intervjun (Bryman & Bell, 2017).  

I åtanke bör man även tänka på att sedan den första intervjun genomfört kan respondenten 

haft tid på sig att fundera på sina svar och därför utvecklas svaren annorlunda i 

nästkommande intervju även om frågorna är densamma. Dessutom är det svårt att 

återskapa en semi-strukturerad intervju eftersom frågorna i intervjuguiden enbart ligger 

som grund till intervjuns innehåll och har inte med eventuella följdfrågor eller sidospår 

som uppkommer under intervjuns gång. Därmed går det inte att förlita sig på att studiens 

resultat och slutsatser kan replikeras på grund av den sociala påverkan av datamaterialet 

(Bryman & Bell, 2017).  

Författarna poängterar däremot att analyseringen och tolkningen av den insamlade data 

har genomförts med försiktighet och noggrannhet. Transkriberingarna som utförts utifrån 

inspelade intervjuer har legat till grund för analysen och enbart används för egen 

försäkran om tillförlitligheten och att inga personliga åsikter eller tankar från författarens 

sida har påverkat transkriberingarna. Efter ett första utkast av transkriberingarna spelades 

inspelningarna upp åter för att samtidig kontrollera transkriberingsreliabiliteten, alltså att 

transkriberingarna var korrektas (Bryman & Bell, 2017). Författarna valde därefter att 

eliminera respondenternas personlighet såsom skratt, pauser och upphakningar, 

anledningen bakom elimineringen berodde på att förenkla analysen och att göra 
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transkriberingarna mer lättarbetade och förståeliga (Ahrne & Svensson, 2015). 

Respondenterna informerades även att deras åsikter kom att presenteras anonymt och att 

ljudinspelningen tillämpades enbart för författarnas egna skull i arbetet med 

transkriberingen, i förhoppning att respondenterna skulle känna sig mer avslappnad och 

därmed inte begränsa sina svar.  
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5 Resultat 

I det femte kapitlet presenteras studiens empiriska material, som har samlats in främst 

genom semi-strukturerade intervjuer men också genom externa dokument. De insamlade 

forskningsdata resulterade i fyra underrubriker: 5.1 Globalt perspektiv, 5.2 Kvalitet och 

upplysningskrav, 5.3 Kostsamt och komplext samt avslutningsvis 5.4 Framtidsutsikt. 

Avsnitten är uppdelade utifrån huvudsakliga resultat som funnits i undersökningen med 

andra ord att IFRS är en global redovisningsstandard, har högre kvalité på redovisningen, 

är kostsamt och hur IFRS kommer att utvecklas i framtiden enligt respondenterna.   

5.1 Globalt perspektiv 

Globalt bolag, internationella intressenter och ökad jämförbarhet med världsmarknaden, 

detta är tre stora anledningar till att bolag väljer att övergå till IFRS enligt respondenterna. 

Innan införandet av IFRS upplevde många utav bolagen i koncernen svårigheter med att 

kommunicera med sina dotterbolag. Svårigheterna med kommunikationen var oftast på 

grund av att dotterbolagen var placerade i andra delar utav världen där kunskapen av det 

svenska K3-regelverket var obefintlig. Mycket av tiden och arbetet gick ut på att svara på 

frågor såsom ”Vad är Swedish-GAAP?”, som användes innan bolaget som IFRS F (23 

maj 2019) arbetar för valde att övergå till IFRS i sin koncernredovisning. Även IFRS B 

(3 april 2019) håller med detta tankesätt. Bolaget skulle kunna tillämpa K3-reglerna men 

det skulle innebära att bolaget behöver upprätta utförliga anvisningar till sina utländska 

dotterbolag om hur rapporteringen enligt K3 ska genomföras. IFRS B (3 april 2019) 

kommenterade vidare att ”dotterbolagen skulle vara tvungna att redovisa enligt ett 

regelverk som inte finns, som dotterbolaget inte känner till överhuvudtaget”.  

IFRS F (23 april 2019) berättade om liknande tankegångar när bolaget stod i valet om att 

byta redovisningsprinciper från det gamla Swedish GAAP. I IFRS F (23 april 2019) fall 

behövdes en internationellt gångbar redovisningsstandard. Vid den tidpunkten fanns US 

GAAP och IFRS. Eftersom börsnoterade bolag år 2005 tvingades att införa IFRS ansågs 

regelverket vara väletablerat i Europa och som européer blev valet av IFRS en 

självklarhet. Men om ett internationellt redovisningsverk inte hade funnits vid tidpunkten, 

hade bolaget fått skapa anvisningar om hur redovisningen ska utföras enligt K3 till sina 
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utländska dotterbolag. Enligt IFRS D (5 april 2019) kan det vara användbart med IFRS 

om man har utländska långivare eftersom långivaren inte behöver sätta sig in i den 

svenska redovisningsstandarden. Det blir därmed lättare för kreditgivaren att bedöma den 

ekonomiska situationen om redovisningen skett enligt en internationell redovisnings-

standard.  

Enligt Revisor B (29 mars 2019) sker redovisningen i vissa bolag på lokal nivå i Sverige 

enligt K3 men sedan konverteras rapporten till IFRS för att skickas vidare till sitt 

moderbolag som redovisar efter IFRS. För IFRS A (1 april 2019) var det en betydande 

faktor till att bolaget valde att frivilligt övergå till IFRS i sin egen redovisning, eftersom 

det underlättade för ekonomiavdelningen när redovisningen och rapporteringen enbart 

behöver följa en redovisningsstandard. Samtidigt anser IFRS C (4 april 2019) att den enda 

fördelen med IFRS är att det är en internationell redovisningsstandard men detta är inte 

tillräckligt för att dotterbolaget som respondenten också är ekonomichef på ska överväga 

att övergå till IFRS från K3. Beslutet står ändå kvar vid att fortsätta redovisningen i 

dotterbolaget enligt K3 och rapportera till moderbolaget enligt IFRS, alltså dubbel 

rapportering.  

K3 C som också rapporterar till moderbolaget enligt IFRS ser inte det som ett stort 

problem i förhållandet till kostnaderna som uppstår vid införandet av IFRS. På frågan om 

det inte skulle underlätta att enbart använda sig av IFRS svarar respondenten:  

Det är klart det skulle underlätta. Nu har vi två balansräkningar och två 

resultaträkningar varje år. Samtidigt så finns det affärssystem som under-

lättar hanteringen av två system att redovisa (K3 C, 29 april 2019).  

I intervju med K3 E (2 maj 2019) berörs även ämnet om dubbel redovisning. Bolaget 

redovisar enligt K3 i Sverige och rapporterar sedan till det utländska moderbolaget i 

enlighet med moderbolagets lokala redovisningsprinciper. Även K3 E talar om att det 

finns systemstöd för båda redovisningsverken som underlättar hanteringen och att det 

ändå inte skulle underlättat att redovisa enligt internationell standard.   
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Utöver redovisningsaspekterna redogör IFRS A (1 april 2019), Enkät B och Enkät C för 

betydelsen av att införskaffa kapital från den utländska marknaden och kunna jämföra sitt 

bolag med konkurrenterna på världsmarknaden.  

Även Klasson (2012, s 7) tar upp det i utskicket från PwC: 

Fördelen med att tillämpa IFRS som redovisningsprincip är att genom 

internationellt enhetliga redovisningsregler erhålls en jämförbarhet 

internationellt och på så sätt även tillgång till internationellt kapital.  

Enligt IFRS A (1 april 2019) kan bolaget på så vis presentera resultat som utländska 

intressenter kan värdera och jämföra med resultat från andra bolag som är verksamma 

inom samma bransch. Likaså kan bolaget självt jämföra sin egen prestation med 

konkurrenterna. Ernst &Young visar även upp i en översikt kring fördelar och nackdelar 

med redovisnings-regelverken. En av fördelarna med IFRS är just precis som ovannämnt 

att det är en internationell standard och nackdelen med K3 blir därav att regelverket inte 

är internationellt etablerat (Ernst & Young, u.d.).  

IFRS A (1 april 2019) och IFRS E (11 april 2019) anser att det är värt att ha i åtanke att 

marknaden i världen idag är så pass global att det behövs en robust och stark 

redovisningsstandard. Världsmarknaden bygger på transaktioner över landsgränser och 

likadant förflyttas kapital fritt mellan länder på ett helt annat sätt än för ett antal år sedan. 

IFRS A (1 april 2019) uttrycker även att internationell redovisning kan underlätta i 

bolagets rekryteringsprocess eftersom det inte behövs någon upplärning i den svenska 

redovisningen. Det gör bolaget öppna för att rekrytera utomlands och inte enbart i 

Sverige. IFRS E (11 april 2019) menar också att det sker även en del ekonomisk 

brottslighet internationellt och här skulle ett internationellt regelverk som styr kunna 

motverka den ekonomiska brottsligheten i samarbete med en global kontrollorganisation. 

5.2 Kvalitet och upplysningskrav 

IFRS A (1 april 2019) anser även, bortsett från att IFRS underlättar för internationella 

koncerner, att IFRS hjälper till med att öka bolagens redovisningskvalitet. Det beror bland 

annat på att IFRS har mer upplysningskrav, vilket innebär att läsaren erbjuds mer 

information kring bolaget menar IFRS A (1 april 2019). Både Revisor A (27 mars 2019) 
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och IFRS D (5 april 2019) upplyser om att enligt IFRS värderas tillgångar till verkligt 

värde som för bolagen kan vara fördelaktigt vid till exempel låneansökningar eftersom 

värdet på tillgångarna påverkar eget kapital och ger en mer rättvisande bild. Enligt 

Revisor A (27 mars 2019) kan värdering till verkligt värde även vara speciellt fördelaktigt 

för bolag med mycket fastigheter speciellt om det är ett expansivt fastighetsbolag som 

behöver nya banklån för att köpa nya fastigheter. 

IFRS som är ett principbaserat regelverk och enbart uppbyggd efter standarder ger 

redovisningen ett visst tolkningsutrymme. IASB menar på att tolkningsutrymmet kan ge 

en mer rättvisande bild över bolaget och högre kvalitet på finansiella rapporterna, dock 

på bekostnad av tillförlitligheten (Siekkinen, 2016). Regelbaserade regelverk såsom K2-

regelverket ger inte utrymme för tolkning utan är uttrycker mer hur redovisningen ska ske 

och vad som ska finnas med. Revisor A (27 mars 2019) menar att risken när bolag från 

olika branscher ska redovisa enligt samma principer blir att redovisningen inte längre 

speglar verkligheten. Eftersom det som är relevant för det ena bolaget är inte alltid lika 

relevant för det andra bolaget och där styr K2 mycket om vad som informeras i bolaget 

finansiella rapporter. 

Tolkningsutrymmet är till för, som tidigare nämns, att se till att det som är relevant för 

bolaget tas med och inte försvinner bland all irrelevant information. Däremot 

kommenterar IFRS F (23 april 2019) att det är väldigt mycket upplysningskrav vilket gör 

det ”svårt att se skogen för alla träden”. IFRS B (3 april 2019) och IFRS F (23 april 2019) 

redogör att detta är trots allt att det finns en klausul som redogör att det som är viktigt och 

relevant för bolaget ska publiceras, även om IASB lämnar utrymme för anpassning. Även 

Enkät C håller med, med andra ord är det så pass stor informationsmängd att man tappar 

överskådligheten. I Mikael Schejas (2012) artikel kan man även läsa att risken blir att för 

mycket information förstör bilden av bolaget för investeraren. I en förfrågan utskickad av 

IASB framgick det att flera ansåg att årsredovisningarna innehöll ett information-

söverflöd (ben Salem, 2012). IFRS F (23 april 2019) tror att mängden upplysningskrav 

kommer att fortsätta öka för risken är att det blir svårt för IASB att frångå det.  

Mikael Scheja (2012, s. 6) kommenterade: 
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”Virrvarret” minskar användbarheten av rapporterna och är samtidigt ett 

problem för upprättarna av rapporterna, det kostar resurser. Den 

grundläggande frågan är så klar om nyttan av informationen överstiger 

kostnaderna med att ta fram den. 

IFRS E (11 april 2019) och Enkät A informerar om att detaljrikedomen i rapporterna 

behöver inte enbart innebära fördelar för bolagen utan det innebär även en stor arbets-

börda för deras ekonomiavdelningar. Ju mer upplysningskrav och detaljer som ska 

infinnas i bolagets finansiella rapporter desto mer underlag behöver tas fram. Scheja 

(2012) skriver även att det har även visats att antalet sidor i årsredovisningen kan öka allt 

ifrån ett antal sidor upp till 50 % mer, oftast rör det sig om mer information bland noterna 

samtidigt som frågan ställs om det finns någon nytta med upplysningarna. Enligt K3 E (2 

maj 2019) ger upplysningskraven större kvalité av rapporterna men kommenterar vidare 

”att sen är det bara frågan hur många som efterfrågar de rapporterna så att det är värt det 

arbetet man lägger extra”. Kommentaren riktade sig främst till deras användning av K3-

regelverket innebär fler upplysningskrav än tidigare redovisningsregelverk. Men är också 

en av anledningarna till att bolaget inte övergår till IFRS då det innebär ännu mer 

upplysningskrav och merarbete. 

Man skulle önska att IASB började förenkla lite också och inte att bara göra 

det mer och mer komplicerat. Syftet med IFRS är att man i slutändan ska få 

en mer rättvisande bild av verksamheten och det tycker jag inte riktigt att 

man får men alla de här nya krångliga bestämmelserna (IFRS D, 5 april 

2019).  

En av anledningarna till att det ställs så mycket krav på redovisningen är bland annat att 

redovisningen ska tillgodose investerare främst på aktiemarknaden med bra information 

och via redovisningen samt rapporterna sker den främsta kommunikationen. Utifrån det 

svenska bolagsperspektivet har redovisningen inte alltid legat till grund för investerarna 

utan som beslutsunderlag för styrelsen. Det i sin tur leder till en kulturkrock mellan hur 

svenska bolagsstyrningen verkar och utgångspunkten i uppbyggnaden av IFRS 

(Carrington, Johed, & Marton, 2016). Sen får man inte glömma bort att kulturkrock är 

oundvikligt när man inför en internationell redovisning som ska användas och fungera 

för hela världen, även om länderna får lämna in sina synpunkter på hur redovisningen ska 

ske (Carrington, o.a., 2016).   
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Carrington, Johed och Marton (2016) nämner även att det är värt att notera att USA tidigt 

påverkade IFRS, trots att landet självt inte redovisar enligt IFRS utan GAAP. Men 

utvecklingsarbetet som pågår sker öppet där dem som finansierar projektet såsom EU, 

globala revisionsbyråer och internationella bolag får lämna synpunkter på hur 

utvecklingen önskas ske. Vilket ger Sverige möjlighet att både lämna sina synpunkter 

men också som land arbeta mer mot internationella standarder. Däremot håller IFRS C (4 

april 2019) och IFRS D (5 april 2019) inte med om detta i och med att det oftast för med 

sig nya standarder och mer komplicerad redovisning, istället för att underhålla 

standarderna som finns och införa ett få tal nya standarder under ett visst antal. 

Carrington, Catasús, Eklöv Alander, Johed, Lundqvist, Marton och Runesson (2016) tar 

upp i sin bok att nu mera samarbetar även Financial Accounting Standards Board 

(FASB), som är den amerikanska normgivaren, och IASB med varandra för att minska 

skillnaderna mellan bådas redovisningsverk. IFRS D (5 april 2019) menar att det även 

syns i nya standarder som gett ut den senaste tiden.  

IFRS D (5 april 2019) vidareutvecklade: 

Det senaste har varit att man vill nämna sig US GAAP och det var 

egentligen därför man antog IFRS 16, men man har ändå inte lyckats med 

det.  

5.3 Kostsamt och komplext 

IFRS A (1 april 2019) tror inte det går att undkomma kostnaderna i implementerings-

processen av IFRS. Förutom att det är en stor omställningsprocess att övergå till IFRS 

finns inte riktigt kompetensen hos svenska revisorer. I många fall är personalen på 

ekonomiavdelningen på bolaget som redovisar enligt IFRS mer insatta och pålästa än 

revisorerna som har mer gedigen kunskap om K3 och reviderar enbart en liten del enligt 

IFRS. Det leder även till att revisionskostnaderna ökar i och med den som är insatt i IFRS 

tillhör en minoritet.  

Det finns nästan ingen, jag tror inte det finns någon i Sverige som kan hela 

IFRS. […] Har du gjort ett bokslut enligt K3 då har du nästan inga 

skattemässiga justeringar. IFRS har jättemycket skattejusteringar eftersom 

det inte är anpassat efter svenska skattesystemet (Revisor B, 29 mars 2019).  
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Revisor B (29 mars 2019) menar eftersom utbudet av revisorer som är kompetenta inom 

IFRS är begränsat blir det mer exklusivt vilket automatiskt höjer priserna, därmed får 

bolagen en högre kostnad. Samtidigt som fler justeringar måste göras för att följa svenska 

skatter. K3 B (23 april 2019) tror samtidigt inte att det enbart kostnader som kan 

avskräcka bolag till frivilligt tillämpa IFRS utan det beror även på att K3 är mer välkänt 

i Sverige vilket gör det enklare att kommunicera med till svenska aktörer. 

Samtidigt som kompetensen är bristfällig hos revisorerna ökar även deras ansvar och risk 

vid revisionen. Tidigare var ansvaret på bolaget att värdera tillgångarna till anskaffnings-

värdet, men med IFRS är det revisorernas ansvar att värdera en del av tillgångarna till 

marknadsvärdet även kallat verkligt värde (Carrington, Johed, & Marton, 2016). Det 

innebär att istället för att utgå från priset som bolaget fick betala för tillgången när den 

köptes, ska tillgången värderas till det värdet som tillgången är värt på marknaden idag. 

Det problematiska är om ingen transaktion har skett, för då är det ingen som kan uppskatta 

värdet på tillgången.  

För att uttala sig om företagets värdering av sina tillgångar måste en revisor 

istället ha kunskap om marknaden för den aktuella tillgången, eller 

åtminstone om företagets metod att bedöma marknadsvärdet (Carrington, 

Johed, & Marton, 2016). 

Lorentzon (2013) lyfter även upp i sin debattartikel att värderingen påverkar både 

resultat- och balansräkningen, vilket medför att det är av betydelse att värdet på tillgången 

blir korrekt. Frågan som ställs blir om marknadsvärdet är korrekt och relevant även om 

införandet av en ny standard ska underlätta värderingen. Likaså redogör Carrington, 

Johed och Marton (2016) i sin tidningsartikel att värdering enligt marknads-värdet kan 

vara fördelaktigt vid låneansökningar men däremot undkommer man inte extra revisons 

kostnader som uppkommer i och med värderingen, även Revisor A (27 mars 2019) håller 

med i resonemanget. 

Processen med att övergå till IFRS blir omfattande i den bemärkelsen att alla hjälpmedel 

inte finns tillgängliga. IFRS A (1 april 2019) förmedlar att bolag som tidigare har haft 

dubbel redovisning på grund av att bolaget rapporterat till sitt moderbolag enligt IFRS 

medan på lokal nivå redovisat och rapporterat till allmänheten enligt K3 har i större 
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utsträckning haft en mildare övergång till IFRS. Främst beror det på att moderbolaget har 

hjälpt till i processen och att personalen har sedan tidigare kunskap om IFRS. Likaså 

menar K3 B (23 april 2019) om det lokala bolaget en dag väljer att tillämpa samma 

redovisnings-principer som moderbolaget, alltså IFRS, finns hjälpen där. Redan nu ges 

uppgifter om hur rapporteringen på koncernnivå ska ske, skillnaden hade varit att det 

istället skulle tillämpas på den lokala bokföringen.  

IFRS F (23 april 2019) säger även att bolagen som inte har tillgång till samma kompetens 

är processen något längre och mer omfattande. Det kan ta uppemot flera år innan allt är 

justerat samtidigt som flera finjusteringar görs löpande. K3 A (9 april 2019) berättade att 

deras bolag planerade att byta redovisningsprinciper från K3 till IFRS som en 

förberedelse inför en eventuell börsnotering men valde i slutändan att skjuta upp planerna. 

Anledningen var att processen till att övergå till IFRS var mer omfattande än vad som 

uppfattats och samtidigt genomfördes en fusion som tog upp en stor del av tiden vilket 

gjorde att man valde att fokusera på att stabilisera bolaget än göra det mer komplicerat.    

Dock ska man undvika att enbart se kostnaderna som en kostnad, ibland behövs 

kostnaderna sättas i relation till nytta.  

K3 D (29 april 2019) ansåg att: 

IFRS hade varit ett för komplext regelverk, vi är inget publikt bolag utan vi 

är privatägd och det hade blivit alltför komplext. Transaktions-kostnaderna, 

de administrativa kostnaderna hade blivit alldeles för höga jämfört med 

vilken nytta vi hade haft av det. 

Revisor B (29 april 2019) anser även att IFRS kan underlätta för den interna kontrollen i 

och med att underlagen som används för att redovisa externt kan även användas för 

interna ändamål. Som bolag från man en helt annan bedömning och daglig översikt över 

bolaget.    

IFRS D (5 maj 2019) nämner att ständiga uppdateringar och nya rekommendationer varje 

år underlättar inte arbetet med IFRS heller utan gör att ekonomerna får lägga ner 

ytterligare tid på att ta fram uppgifter, som ibland kanske inte är till någon nytta för 

bolaget. Däremot underlättar IFRS redovisningen av fastigheter eftersom fastigheterna 



 

39 

 

inte komponentredovisas i IFRS. Samtidigt som uppdateringarna och nya rekommenda-

tioner tvingar bolagen att ständigt förnya och anpassa sin redovisning är det inte heller 

hållbart om regelverket inte följer utvecklingen. Samtidigt om ett redovisningsverk slutar 

att uppdateras kan det innebära att redovisningen förlorar sin relevans och rapporterna 

ger en snedvriden uppfattning, vilket innebär att bolaget i slutändan väljer att byta 

redovisningsprinciper som IFRS F (23 april 2019) förklarade.  

IFRS B (3 april 2019) berättar att K3 som byggdes på IFRS for SMEs var väldigt lik IFRS 

från början men allt eftersom IFRS utvecklades vidare följde inte K3 efter på samma sätt 

utan har i princip inte utvecklat redovisningen sedan dess. Fördelen blir då med K3 att 

det inte blir så mycket förändringsarbete och anpassning för bolaget, men risken är att 

redovisningen kan bli utdaterad i och med att förutsättningar förändras och ekonomin i 

världen samt i Sverige utvecklas ständigt. Det pågår som sagt ständigt förändringsarbete 

med IFRS och nya standarder, förhoppningen är att det leder till det bättre (IFRS, 2018).  

5.4 Framtidsutsikt 

Framtidsutsikten för IFRS varierar beroende på vem som blir tillfrågad. IFRS A (1 april 

2019) förespråkar mer anpassning av redovisningsstandarderna medan Revisor A (27 

mars 2019) förespråkar mer fördjupning av existerande standarder. Ser man främst till 

revisorernas åsikt motsäger revisorerna varandra. Revisor A (27 mars 2019) antyder till 

att harmoniseringen, som är ett av målen för IFRS, kommer bidra till ett fortsatt 

anpassningsarbete som i slutändan kan leda till att fler väljer IFRS frivilligt i och med 

globaliseringen som pågår. Samtidigt beror det på vilken marknad bolaget är aktiv på och 

om det sker transaktioner mellan länder, då förespråkas ofta IFRS. Medan Revisor B (29 

mars 2019) menar att det troligen inte kommer ske en ökning av frivillig redovisning 

enligt IFRS just på grund av globaliseringen. Utan tror att det beror på hur börsmarknaden 

utvecklas eftersom där tvingas bolagen till att redovisa enligt IFRS. 

Enligt Revisor B (29 mars 2019) beror det även mycket på landet i sig, som i Sverige är 

det inte alltid positivt att expandera till ett större bolag. Främst beror det på skattesatsen 

i Sverige, då ett mindre bolag enbart beskattar 20 procent på utdelningen medan i ett 

aktiebolag, som också är börsnoterat, får ägarna skatta för 30 procent av utdelningen. 
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IFRS B (3 april) tror att det största hindret för bolag att övergå till IFRS har också mycket 

att göra med svårighetsgraden.  

IFRS E (11 april 2019) uttrycker att det är en väldigt svår fråga att uttrycka sig om, när 

frågan hur IFRS kommer se ut och hur utvecklingen kommer att ske tas upp i intervjun. 

IFRS A (1 april 2019) och IFRS B (3 april 2019) är två av respondenterna vars 

förhoppningar är att fler kommer välja IFRS, vilket gör att redovisningen får en mer stabil 

grund på och ett starkare igenkännande. Däremot tror respondenterna inte på att fler 

kommer välja IFRS frivilligt om fördelarna med IFRS inte överväger implementerings-

kostnaderna.  

Lägga en massa tid på saker och ting som man inte själv ser något värde av 

det gör man inte. Så kan det bli ibland när man ser krav på väldigt mycket, 

som ska vara detaljerat och kostar väldigt mycket tid och pengar på att 

uppfylla (IFRS E, 11 april 2019). 

Fördelarna och kostnaderna med IFRS beror som sagt mycket på verksamheten. IFRS F 

(23 april 2019) menar om det sker mycket handel mellan svenska bolag och enbart 

begränsad handel med utländsk verksamhet är K3 hållbart. Men om det sker mer handel 

med utländska bolag och eventuellt att bolaget även har utländska dotterbolag kan IFRS 

vara att föredra. Samtidigt som Revisor A (27 mars 2019) tar upp att målet som aktör på 

den internationella marknaden är att man ska både kunna läsa en årsredovisning från 

Portugal och en årsredovisning från Italien för att kunna jämföra dessa utan att behöva 

göra justeringar utifrån deras lokala redovisningsregelverk. För att det ska vara möjligt 

behöver IASB anpassa sina standarder till världen så redovisningen blir oberoende av 

ländernas skillnader och skillnader mellan bolag, även om skillnaderna kommer påverka 

innehållet i årsredovisningen.   

Dock går det inte att undkomma globaliseringen som för med sig behovet av en 

gemensam redovisningsstandard menar flera respondenter. Enkät A, Enkät C, K3 A (9 

april 2019), IFRS E (11 april 2019) tror att K3 och IFRS i slutändan kommer att likna 

varandra i många avseende, vilket kan leda till att fler bolag övergå till IFRS då 

skillnaderna inte längre finns kvar. Det är även några som hoppas på att utvecklingen ska 
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gå åt just precis det hållet. Att det inte ska finnas ett behov av att välja mellan olika 

redovisningsverk. 

Vi lever i en mer och mer internationell värld och egentligen tycker jag att 

det kan kännas lite konstigt att vi inte tillämpar IFRS. De borde tillämpas i 

alla fall i länder som tillhör EU (K3 B, 23 april 2019). 

Även K3 C (29 april 2019) och K3 D (29 april 2019) vars bolag som i dagsläget 

rapporterar enligt både K3 och IFRS, tror att redovisnings-regelverken kommer gå mer 

ihop och bli ett och samma regelverk. Då finns det inte längre någon större anledning för 

dem att fortsätta rapportera efter två redovisningsregelverk, vilket skulle underlätta för 

bolaget. IFRS E (11 april 2019) menar att om K3 och IFRS blir för lika varandra i 

redovisningen, bortsett från att man enbart tar hänsyn till svenska skattebestämmelser i 

Sverige, finns det knappt någon anledning att längre ha två olika redovisningsverk. K3 E 

(2 maj 2019) anser även att en av skillnaderna, om redovisningsstandarderna förblir två 

olika, kan vara förutom skattebestämmelserna att K3 kräver mindre upplysningar än IFRS 

om IASB inte ändrar kraven i framtiden.  

Det är sannolikt att svensk ekonomi kommer fortsätta att utmärkas av hög 

grad av internationalisering, vilket leder till ett behov av internationellt 

harmoniserad redovisning. Samtidigt finns specifikt svenska förhållanden i 

ekonomin som gör att IFRS […] kommer att skava när det införs i Sverige 

(Lundqvist & Marton, 2019). 

IFRS B (3 april 2019) var en av respondenterna som ansåg att frågan var intressant och 

lyfte diskussionen som sker med European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG)7. Eftersom en stor del av EFRAG:s syfte är att främja finansiell redovisning i 

det europeiska samhället och verka för det europeiska samhällets goda resultat (EFRAG, 

u.d.) finns risken att det införs någon form utan EU-IFRS menar IFRS B (3 april 2019). 

Då försvinner syftet med en global redovisningsstandard om länderna inom EU ska 

tillämpa en form utan IFRS och alla andra länder ska tillämpa den vanliga IFRS.   

  

 

7 EFRAG är en organisation som verkar för europeiska intresset av IFRS och lämnar in dessa synpunkter till IASB att 

ta hänsyn till (EFRAG, u.d.). 
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6 Analys och diskussion 

I det här kapitlet presenteras studiens analys och en diskussion förs i relation till kapitel 

2 och kapitel 3. Analysen och diskussionen kommer att följa samma disposition som det 

femte kaplitet Resultat. I studien har det upptäckts både likheter och skillnader mellan 

tidigare litteratur och insamlad empiriska data. En av likheterna är att både 

respondenterna och forskarna är överens om att IFRS är en internationell standard som 

kan användas i stora delar av världen. Däremot är respondenterna inte överens med 

forskarna gällande kostnaderna för IFRS, om bolaget ändå kan erhålla så kallade 

nettofördelar.  

6.1 Globalt perspektiv 

Den bestämmande faktorn som ständigt återkommer i intervjuerna med respondenterna 

och i litteraturen är att IFRS är ett internationellt redovisningsverk som kan användas i 

princip hela världen. Detta har en stor betydelse för bolagen idag, speciellt nu när 

världsmarknaden är så global som den är och när det sker mycket transaktioner mellan 

länderna. En internationell redovisningsstandard såsom IFRS påstår sig hjälpa till att 

effektivisera marknaden, vilket var en av IASBs utgångspunkter när IFRS skapades enligt 

Jansson (2018) vilket bekräftas även av IFRS F (23 april 2019). Om det inte hade funnits 

en fungerande internationell redovisningsstandard, hade bolaget blivit tvingat till att 

översätta den svenska redovisningsstandarden till sina utländska dotterbolag. Vid den 

tidpunkten fanns både IFRS och US GAAP som alternativ att välja mellan. Beroende på 

vilket beslut bolaget skulle ta så hade det påverkat bolagets sociala status. Precis som 

världen ständigt förändras gör även normen det och för att fortsätta anses vara legitimt 

behövde ett klokt val göras (Deegan & Unerman, 2011).  

I samma veva som IFRS Fs (23 april 2019) bolag skulle byta redovisningsprincip hade 

EU infört kravet på att redovisningen skulle upprättas i enlighet med IFRS för alla 

börsnoterade bolag i EU. Det gjorde att valet kändes självklart, IFRS fick både en större 

spridning och uppmärksamhet runt om i världen. Å andra sidan om bolaget hade haft 

mycket mer affärer med USA hade US GAAP varit ett bättre alternativ eftersom USA 

inte använder IFRS (Carrington, Johed, & Marton, 2016). Men det är även flera forskare 
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som har uppmärksammat ökningen som skedde år 2005, och för liknande resonemang. 

När EU bestämde att IFRS skulle användas ledde det i sin tur till att fler frivilligt valde 

IFRS, både på grund av ökad acceptans hos ländernas lokala redovisningsreglerare och 

på grund av den ökade legitimiteten bolaget erhåller (Ball, 2006; Guerreiro, Rodrigues, 

& Craig, 2012; Kameoka, Okumura, & Yan, 2019). Händelseförloppet stämmer överens 

med institutionell teori och legitimitetsteorin, genom att agera med frivilligt införa IFRS 

ser bolagen till att möta omgivningens påtryckningar (Deegan & Unerman, 2011).  

I det ovan nämnda sammanhanget möter bolaget omgivningen för att inte bli uteslutna. 

DiMaggio och Powell (1983) uttrycker att bolagen agerar inte alltid rationellt, utan 

bolagen agerar även utifrån det som kan leda till legitimitet och resurser till bolaget. Det 

kan ses som en säkerhetsmekanism för bolagets överlevnad. Om bolaget inte möter den 

sociala omgivningens krav riskerar bolaget att förlora legitimitet och det innebär också 

att omgivningen förlorar förtroendet för bolaget (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & 

Unerman, 2011). Likaså gäller det för bolagen som implementerat IFRS av den 

anledningen att kreditgivare eller leverantörer har begärt det av bolaget, då är det mer 

frågan om coercive isomorfism. Påtryckningarna kan även verka indirekt, till exempel 

om bolaget är i behov av extern finansiering från utlandet kan bolagets chanser vara större 

om redovisningen är enligt IFRS som har varit en av anledningarna till att IFRS A (1 april 

2019) och IFRS D (5 april 2019) valt IFRS.  

Det beror på precis liknande resonemang som när bolagen jämför sig med sina 

konkurrenter. På ett liknande sätt behöver borgenären kunna jämföra bolaget finansiella 

situation med likvärdiga bolag på marknaden. Därmed blir jämförbarhet och 

tillförlitlighet två viktiga inslag i redovisningen (Şenyiği, 2014). Allt i rapporterna måste 

förstås, om det inte kan förstås så måste det kunna förklaras. Om bolagets finansiella 

rapporter varken kan förstås eller förklaras blir det svårt att bedöma hur bolagets 

ekonomiska situation ser ut. Det kan innebära att om bolaget beviljas lån, kan det ske till 

en högre ränta för att täcka risken som borgenären tar.  

Jansson (2018) informerar att det svenska Redovisningsrådet fick som uppgift att arbeta 

gentemot IFRS så att den svenska redovisningen skulle likna, och efterfölja den 
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internationella redovisningen. Att den svenska redovisningen skulle anpassas efter den 

internationella kan sägas vara statens sätt att legitimera den svenska redovisningen och 

indirekt legitimera svenska bolag på marknaden. Detta visar omvärlden att svenska 

bolagen har en bra och tillförlitlig redovisning. Dessutom att det inte är stora skillnader 

mellan svensk redovisning och internationell redovisning menar Revisor A (27 mars 

2019) och Revisor B (29 mars 2019). I stora drag är det skattemässiga bestämmelser samt 

en och en annan värderingsprincip som skiljer sig från IFRS.  

Till en viss del kan man säga att Redovisningsrådet lyckades med sin uppgift men 

samtidigt menar IFRS F (23 maj 2019) att det går inte undkomma att en anvisning behövs 

göras i det fall bolaget har utländska dotterbolag som ska rapportera enligt K3 till det 

svenska moderbolaget. IFRS E (11 april 2019) och K3 E (2 maj 2019) uttrycker även en 

farvåga att om K3 och IFRS i framtiden kommer vara likvärdiga kommer det inte längre 

finnas en anledning till att ha två olika redovisningsstandarder. Då finns det även en risk 

att det inte finns något lättare redovisningsverk som K3 är för många idag. Revisor A (27 

mars 2019) anser att det främsta som kan påverka svenska bolagen förutom att 

skattejusteringar behövs göras om man redovisar enligt IFRS, är att värderingprinciperna 

påverkar resultatet och det egna kapitalet. Det gör att bolag inom vissa branscher kan ha 

större nytta av att redovisa enligt IFRS, i och med att bolaget får redovisa enligt 

marknadsvärdet. En av branscherna är fastighetsbranschen enligt Revisor A. IFRS D (5 

april 2019) tar även upp att IFRS kan även underlätta redovisningen av fastigheter 

eftersom fastigheterna inte behövs delas upp i komponenter som i K3.   

Värt att tänka på att IFRS som det är nu har inneburit en kulturkrock med den svenska 

redovisningen som bolagen är vana vid. Eftersom redovisningsverket inte enbart ska 

passa Sverige utan hela världen är detta oundvikligt (Carrington, o.a., 2016; Lundqvist & 

Marton, 2019). En stor anledning till att IFRS inte riktigt matchade den svenska 

redovisningen är att IFRS är mer inriktad mot användaren av finansiella rapporter. Alltså 

investerare och finansiärer som är antingen intresserade av att köpa aktier i bolaget eller 

som är intresserade att hjälpa till med finansieringen som banklån (Carrington, Johed, & 

Marton, 2016). Det kan både vara bra och dåligt för bolaget. Om bolaget befinner sig i 

ett expansivt läge, är i behov av kapital kan man tänka sig att IFRS ger bättre underlag 
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till än den svenska redovisnigen som är mer inriktad att ge information till olika 

kontrollorganisationer.  

Om hela koncernen, främst bolagen som har en nära kontakt med varandra inom 

koncernen, rapporterar och redovisar enligt IFRS skulle redovisningsarbetet 

effektiviseras. Det hade även minskat risken för tvetydighet vid tolkning av dotter-

bolagens finansiella data (Guerreiro, Rodrigues, & Craig, 2012). Förutom att ekonomi-

arbetet hade effektiviserats hade även koncernen visat att den är enhetligt. Trots att 

koncernen består av flera egna bolag, kan ett enhetligt redovisningssätt tyda på att bolagen 

arbetar som en enhet. Inte flera skilda enheter.  

Däremot anser K3 C (29 april 2019) och K3 E (2 maj 2019) som är användare av K3 att 

det idag finns IT-resurser till detta, respondenterna är väl införstådda i att 

redovisningsarbetet skulle effektiviseras om det enbart behövdes göras en rapport. Men 

uttrycker att IFRS som det är idag hade blivit för kostsamt. Å andra sidan har bolaget mer 

kontakt med svenska aktörer och en begränsad kontakt med utländska aktörer är K3 att 

föredra, främst på grund av att det är mer välkänt i Sverige enligt IFRS F (23 april 2019). 

Som studien gjord utav Barth et al. (2018) bekräftar, vars resultat visade att 

jämförbarheten mellan användare av lokal GAAP och IFRS minskar i och med att det är 

två olika redovisningsverk. Det innebär beroende på vilken marknad bolaget är aktivt på 

kan IFRS ge mer eller mindre fördelar. Vilket innebär om det egna bolaget har mer 

inhemsk kontakt kan det löna sig för bolaget att redovisa enligt K3 eller lokal GAAP. 

Men då förlorar samhället intrycket att koncernen arbetar tillsammans.  

Däremot är det en internationell koncern föredrar Enkät B, IFRS A (1 april 2019), IFRS 

D (5 april 2019) och IFRS F (23 april 2019) redovisning enligt IFRS, det blir enklare för 

ekonomiavdelningen istället för redovisa enligt K3 och sedan konventera om till IFRS 

även om det idag finns IT-system nära till hands. IFRS A (1 april 2019) tror även att om 

bolaget som ingår i en internationell koncern redovisar enligt IFRS, kan ha det enklare 

att hitta kompetenta arbetstagare. Det blir ingen begränsning att arbetstagarna måste vara 

svenska eller åtminstonde införstådda i svensk redovisning. Internationell redovisning 

möjliggör intag av arbetstagare runt om i världen och på så sätt skapa en mångfald i sin 
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organisation. Även detta steget, rekrytering globalt och skapa mångfald, är något som 

värdesätts i dagens samhälle.    

Förutom att effektivisera marknaden förebygger IFRS även mot ekonomisk brottslighet 

och earnings management menar IFRS E (11 april 2019) och Haapamäki (2018). Till en 

viss del beror det på att bolagen tvingas till att lämna upplysningar som kvalitetssäkra 

rapporterna men också till skillnad från vissa lokala regler ställer IFRS högre krav på 

redovisningen (se vidare avsnitt 6.2 Kvalitet och upplysningskrav). Som tidigare nämnt 

bidrar IFRS till bland annat ökad transparens. Det innebär att bolaget inte kan dölja något 

för sina intressenter. Transparensen underlättar även effektiviteten på marknaden, desto 

mer och tillförlitlig information som ges desto effektivare blir prissättningen på tillgången 

(Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson, & Rimmel, 2010). Med andra ord gör IFRS att 

informationen i bolagets finansiella rapporter är mer öppen, mer information ges till 

intressenterna. 

För att återkomma till earnings management, Haapamäki (2018) menar att val av 

redovisningsstandard är ett viktigt hjälpmedel i bolagens sätt att hantera sina möjligheter 

till earnings management. Bolagen som är i behov av kapital men inte har sifforna 

därefter kan påverka sin kapitalkostnad. Medan IFRS förhindrar detta genom 

kvalitetssäkra bolagets finansiella rapporter. IFRS A (1 april 2019) anser att IFRS även 

kan vara fördelaktigt av den anledningen i och med att IFRS innebär mer upplysningar 

och krav därav högre kvalité på finansiella rapporter. Likaså antyder Revisor B (29 mars 

2019) att det är bra för bolaget att visa så mycket som möjligt, eftersom då visas det att 

bolaget har inget att dölja och att bolaget är legitimt. Det kan vara fördelaktigt vid en 

eventuell låneansökan eftersom borgenären har större möjlighet att granska bolaget. 

Dessutom visar bolaget som ordspråket säger, att bolaget har rent mjöl i påsen och har 

ingen anledning till att dölja bolagets ekonomi.  

6.2 Kvalitet och upplysningskrav 

Flertalet studier visar att upplysningskraven som finns i IFRS ökar, samtidigt som IASB 

sagt att upplysningskraven ska ses över (Pawsey, 2017; Guerreiro, Rodrigues, & Craig, 

2012; Christensen, 2012; ben Salem, 2012). Ovannämnda forskare kommenterar i sina 
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studier att kvaliteten på årsredovisningarna samt rapporterna ökar men också att det 

skapar ett överflöde av information. Detta bekräftas även av IFRS F (23 april 2019) som 

påstår att kvaliteten ökar med fler upplysningar men samtidigt önskar bolaget att 

upplysningarna ska minska. IFRS F (23 april 2019), ben Salem (2012) och Scheja (2012) 

påpekar att i och med att det finns så mycket upplysningskrav är risken att den 

information som är väsentlig för läsaren försvinner bland mängden.  Med andra ord 

framgår det att upplysningskraven är för många som ska tas upp i årsredoviningen om 

bolaget redovisar enligt IFRS istället för K3.  

Det framgår även från Revisor B (29 mars 2019) att bolagets årsredovisning som är 

upprätthållen efter IFRS är mycket mer omfattande. Medan årsredovisningen som är 

gjorda utifrån K3 är mindre i omfång, just på grund av att revisorn måste granska 

upplysningarna och noterna som är desto fler. Även  Revisor A (27 mars 2019) bekräftar 

att revisionen av en IFRS rapport eller årsredovisning, själva arbetet, tar mycket längre 

tid att utföra. IFRS A (1 april 2019) håller med om att det är en arbetsbörda att övergå till 

IFRS men påpekar å andra sidan att redovisningskvaliteten och transparensen i bolaget 

ökar. Så beroende av vilken fördel bolaget har av att redovisa enligt IFRS kan det vara 

värt den extra tid som arbetet tar med att redovisa enligt IFRS.  

I och med att upplysningskraven är så många kan det för bolaget upplevas som en 

checklista som måste genomgås anser IFRS B (3 april 2019). Så fort som 

upplysningskravet är med i års-redovisningen kan bolagen bocka av i checklistan. 

Upplysningskraven är inte heller lika relevanta för alla bolagen, främst beror det på att 

bolagen skiljer sig åt allt från bransch till storleken. Det gör det inte lättare för bolaget att 

framföra relevant information till läsaren som nämndes i kapitel 6.1 Globalt perspektiv. 

Samtidigt finns det hopp menar IFRS B (3 april), med det nya projketet som IASB håller 

på med (IFRS, 2018). Projektet skulle ge möjlighet till bolag att åsidosätta delvist 

upplysningskraven, men inte reglerna. Detta skulle i sin tur innebära åtminstone mindre 

arbete kring kraven. 

Ibland kan ledningen se fler fördelar med en specifik redovisningsstandard medan 

ekonomerna på bolaget inte känner samma sak berättar IFRS A (1 april 2019). Till 
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exempel IFRS innebär mer arbete för ekonomiavdelningen både med att redovisa och 

informera men också tiden som läggs ner för hämta all relevant information. Medan K3 

hade inneburit mindre arbetsbörda för ekonomiavdelningen. Rapporterna som är enligt 

IFRS är mer detaljrika som tidigare nämnt och innebär mer information till intressenterna 

och potentiella intressenter (PWC, 2016). Med andra ord innebär IFRS oftast mer fördelar 

ur ägar- och styrelseperspektivet i och med att bolaget har större sannolikhet att erhålla 

kapital. Samtidigt är det upp till ägarna och styrelsen att föra diskussionen med 

avdelningarna som berörs så att alla känner sin införstådda i hur besluten påverkar 

varandra.  

En av teorierna som har använts i denna studie är legitimitetsteorin. Teorin bygger på det 

sociala kontraktet, ett kontrakt mellan bolaget och samhället som det verkar i, som det 

nämndes i kapitel 3.2 Legitimitetsteori. Enligt teorin bidrar samhället med resurer som 

bolaget kan dra nytta av om det uppfattas som legitimt och för att uppfattas som legitimt 

behövs bland annat transparens. Full transparens är svårt att åstadkomma men med hjälp 

av högre redovisningskvalitet, vilket i sin tur är på grund av fler upplysningar och noter, 

är IFRS-bolag mer transparenta än K3-bolag. Detta är ett sätt att bibehålla det sociala 

kontraktet och därmed kunna dra nytta av resurser samhället bistår med. 

K3 D (29 april 2019) håller inte med påståendena ovanför och förklarar istället att 

kvaliteten hade varit likadant vare sig man valde att tillämpa K3 eller IFRS och att den 

enda skillnaden är att IFRS kräver att fler upplysningar ska lämnas. Däremot har K3 E (2 

maj 2019) en annan åsikt.  Kvaliteten på redovisningen har förbättras med IFRS men är 

däremot tveksamt om det är lönsamt för bolaget i och med allt extra arbete som IFRS 

kräver och det är inte många som efterfrågar eller läser den mängden information som 

finns i rapporterna. Då återkommer man återigen till att informationen som är väsentlig 

förvinner i massorna och allt extra arbete, som IFRS kräver med upplysningskrav, blir 

onödig. 

Nya standarder som getts ut på senare tid har även varit i syfte med att efterlikna US 

GAAP efter att IASB och FASB startat ett sammarbete mellan varandra vilket påpekades 

av både Carrington, o.a. (2016) och IFRS D (5 april 2019). Även dessa nya standarder 
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ger upphov till nya upplysnings-krav istället för att fokusera på utveckla och förbättra 

standarderna som redan finns. På samma gång som IFRS erhåller mer acceptans i USA 

som tidigare inte accepterat redovisningsstandarderna, blir ekonomerna mer belastade. 

Även om standarderna som kommer ut i fortsättningen syftar till att medla med USA 

behöver IASB tänka på användarnas behov också, så att det inte fallerar i slutändan.  

Idag avstår många från att övergå till IFRS, trots att bolagen själva ser fördelar med 

redovisningsverket. Anledningen tror IFRS F (23 april 2019), K3 A (9 april 2019) och 

K3 E (2 maj 2019) är att det är för mycket upplysningskrav, för att inte glömma arbets-

belastningen innan och efter IFRS har implementerats. Alla respondenterna är införstådda 

i att upplysningskraven gör att kvalitén förbättras av bolagets finansiella rapporter. Trots 

det överväger K3 E (2 maj 2019) ändå inte till att byta till IFRS. Eftersom det är så mycket 

delade åsikter kring IFRS och mycket beror på upplysningskraven kan det, beroende på 

vilken marknad bolaget är verksamt i, gå åt två håll. Bolagen som erhåller mer legitimitet 

genom att inte redovisa IFRS eftersom det är inte så accepterat på marknaden eller 

bolagen som erhåller legitimitet av den anledningen att bolaget redovisar enligt IFRS och 

att det är accepterat på marknaden.  

För att återgå till tidigare diskussion, kan man i studien som Kameoka, Okumura och Yan 

(2019) genomförde se att flertalet bolag tillämpar IFRS på grund av trenden och försöker 

efterlikna bolag med en ledande ställning i branschen. Författarna fann samma resultat då 

påtryckningar från exempelvis utländska moderbolaget eller utländska intressenter kräver 

att dotterbolaget ska antingen tillämpa IFRS i sin redovisning eller åtminstonde  

rapportera enligt IFRS. Även om det senare alternativet innebär dubbelt arbete för 

ekonomiavdelningen, beror mycket av besluten vad bolaget kan tjäna på att enbart 

redovisa enligt IFRS. Det antagandet baseras på intervjuerna av K3 B (23 april 2019) och 

K3 C (29 april 2019). Om bolaget rapporterar enligt IFRS och själva redovisar enligt K3 

innebär det ändå att arbetet med bolagets egna årsredovisning är skonat från 

upplysningskraven.  
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6.3 Kostsamt och komplext 

Ett påstående som ofta tas upp i studier är att många upplever den internationella 

redovisningsstandarden, IFRS, som kostsamt och komplext. I kapitel 2.4 Huvudsakliga 

resultat från tidigare studier har varit att övergången och tillämpningen av IFRS är en 

kostsam process. Haapamäki (2018) diskuterar kostnaderna kring övergång till IFRS samt 

kostnaderna som finns även efter implementeringsprocessen. Även Pawsey (2017) håller 

med om att övergången kostar mycket. Det har även framkommit i denna studie vilket 

leder till att tro att många bolag som hade kunnat byta ut K3 mot IFRS inte gör det på 

grund av att ledningen i bolaget inte ser några stora fördelar med det. 

Det finns en delad åsikt bland både tidigare studier och det insamlade materialet från 

intervjuerna som genomförts. Trots att flera är överens om att det är en kostsam 

övergångsprocess har vissa framfört positiva åsikter medan andra har framfört negativa 

åsikter angående IFRS. Det finns en vilja och önska om ökad jämförbarhet mellan ett 

bolag om dennes omgivning, särskilt över gränsen i omvärlden. IFRS A (1 april 2019) 

menar att IFRS ger ett gemensamt språk som inte bara underlättar kommunikationen utåt 

men även inåt, inom exempelvis koncernen. Mycket missförstånd kan uppstå och ännu 

mer merarbete och tid behöver läggas ner om ett moderbolag redovisar enligt K3 och ska 

förklara denna standarden för sina utländska dotterbolag. På grund av detta så är det 

lättare att använda sig av den internationella standarden istället för olika redovisnings-

principer. När bolag pratar samma språk, det vill säga redovisar på samma sätt, minskar 

eventuella merarbeten och därmed även kostanderna menar K3 A (9 april 2019) och  IFRS 

F (23 april 2019). Därför uppfattas fördelarna vara större än nackdelarna av flera bolag. 

Den andra åsikten på IFRS som kostsamt och komplext som är negativ är för att vissa 

bolag är tvungna att byta som ett krav från ett utländskt moderbolag men inte från lagens 

sida. IFRS C (4 april 2019) som har ett utländskt moderbolag anser att K3 lämpade sig 

bäst för bolaget men att moderbolaget krävde byte till IFRS av bolaget. Anledningen till 

detta kan tänkas vara att underlätta jämförbarheten dock ser inte IFRS C (4 april 2019) 

några fördelar mer än att det är en internationell redovisningsmetod och att det blir lätt 

att jämföra rapporterna och redovisningarna. Även IFRS E (11 april 2019) håller med om 
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att det inte finns fördelar med det. Svårigheter för att kunna acceptera och se fördelar med 

en ny redovisningsmetod kan finnas då bolag saknar kunskap och förståelse för den 

internationella standarden. 

Dock blir det blir inte lika kostsamt för bolag att övergå till IFRS om kunskapen och 

kompetensen redan finns i bolaget menar K3 B (23 april 2019). För bolag som i sin 

bolagsredovisning redovisar enligt K3 men som samtidigt rapporterar enligt IFRS till sin 

utländska moderbolag, är kostnaden inte en lika stor nackdel än vad det skulle kunna vara 

om det inte hade haft att göra med IFRS tidigare. Det vill säga att det som hade kostat att 

utbilda och lära upp personal att hantera och redovisa enligt IFRS samt system-

uppdateringar med mera faller bort. Även IFRS A (1 april 2019), som under flera år har 

rapportera enligt IFRS till moderbolaget men bytte helt till IFRS ett år sen, menar att det 

underlättade för att kunskapen och kompetensen redan fanns inom bolaget. Vidare anser 

IFRS A att dotterbolaget var lyckligt lottade som kunde ta hjälp av moderbolaget genom 

att rådgiva och dela deras kunskaper med dotterbolaget. 

IFRS upplevs som komplext av bolag som övergått till redovisningsmetoden men jobbet 

blir svårare även för revisorer menar Revisor B (29 mars 2019). Bolagets ekonomi-

avdelning som hanterar redovisningen enligt IFRS är ofta mer insatta i hur standarden 

fungerar och ska användas i just deras bolag så frågorna som revisorerna oftast får är 

väldigt komplexa och svåra att svara på. Eftersom kompetensen bland revisorer på IFRS-

området överlag är någorlunda liten i Sverige är det ganska mycket tid och energi som 

måste läggas för att klura ut komplexa frågor som bolag vill ha hjälp med. 

Revisor A (27 mars 2019) håller med och menar att på grund av brist på kompetenen och 

att det finns få experter inom IFRS blir det dyrt för bolag att ta hjälp av en sådan revisor. 

Samtidigt tillhör revisorerna som intervjuats the Big Five, som enligt studier ska vara mer 

införstådda i IFRS än andra lokala revisorer (Bassemir, 2018). Men även om revisorerna 

på Big Five har mer kompetens än andra, anser Revisor A (27 mars 2019) och Revisor B 

(29 mars 2019) att kunskapen är ändå inte riktigt där eftersom IFRS är inte revisorernas 

huvudområde utan det är mer den svenska redovisningen som K-regelverken.   
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Flertalet av respondenterna har svårt att se förbi kostnaderna som skulle uppstå på grund 

av bytet till den internationella standarden. Forskaren Brown (2011) förklarar i sin studie 

att fördelarna är svåra att se och kan framträda klart på olika sätt inom olika bolag, 

branscher och länder. Dock påstår forskaren att det krävs mer än att endast byta 

redovisningsmetod för att uppleva dessa fördelar. 

Enligt Wang och Welker (2011) finns det ett önskemål hos bolag om mindre upplysningar 

och krav på noterna. Detta skulle leda till att IFRS inte längre upplevs som lika komplext 

och svårt. Eventuellt skulle det även kunna leda till att fler byter frivilligt i en högre takt 

än i dagsläget. IFRS F (23 april 2019) menar att komplexiteten bara växer ju fler 

upplysningskrav tillkommer och önskar att det inte finns så många krav och 

begränsningar. Även K3 E (2 maj 2019) menar att en stor anledning till att bolaget väljer 

att inte byta till IFRS är just på grund av komplexiteten och merarbetet IFRS för med sig 

och känner att bolaget inte vill lägga ner all denna extratid på redovisningen. Det kan 

handla om att bolaget inte ser att det kommer att tjäna på det. 

Trots kostnader och komplexitet finns det förväntningar och påtryckningar från bolagets 

omgivning. Moderbolag samt intressenter knuffar bolaget i riktningen mot ett byte till 

IFRS. Här spelar coercive isomorfism roll, där bolaget tvingas till övergång till IFRS av 

sin omgivning. Kostnaderna och komplexitet som tillkommer med införandet av IFRS 

kan vara en stor nackdel för det enskilda bolaget i början, men nackdelarna kan bli allt 

mindre och mindre i jämförelse till fördelarna över tid. Att tvingas till att byta till IFRS 

kan kännas svårt men eftersom det krävs av exempelvis intressenter kan det i längden 

vara till fördel då intressenterna känner sig delaktiga och att deras åsikt tas i åtanke/spelar 

roll. Då vill intressenterna samarbeta ännu mer och kan till och med vara så att fler 

intressenter blir attraherade och påbörjar ett nytt samarbete. 

En annan typ av påtryckning är förväntningar från omgivningen på bolaget, det vill säga 

mimetic isomorfism. Många bolag känner att härma ledande bolag inom branschen ökar 

tillförlitligheten hos den egna verksamheten. Enligt Kameoka, Okumura och Yan (2019) 

är härmande av konkurrenter för legitimitet och därmed acceptans från samhället en stor 

anledning till att bolag i Japan byter till IFRS. Påstående har även funnits hos vissa av 
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respondenterna som menar att jämförbarheten med konkurrenterna är bättre. Mer om 

detta nämndes i det tidigare avsnittet 6.1 Globalt perspektiv ovanför. 

Kameoka, Okumura och Yan (2019) menar att om ett bolag med dominerande ställning i 

sin bransch byter till IFRS är det troligt att konkurrenterna till detta bolag också börjar 

byta till den internationella redovisningsstandarden för att på så sätt härma sin konkurrent. 

Detta kan till exempel förklara varför det är som nämndes ovan att det är de stora bolagen 

som granskar mest.  

För att uppfattas som legitima behöver det sociala kontraktet vårdas och respekteras. Ett 

sätt att vårda det sociala kontraktet och uppfattas som legitima på marknaden kan till 

exempel vara att vara ett globalt bolag som drar till sig utländska investerare. Med en 

lokal redovisningsmetod som utlandet inte förstår sig på är svårt att få investerare att 

investera när sifforna inte förstås. Därmed finns en stor fördel med att använda sig av 

IFRS som ett ekonomiskt gemensamt språk, med andra ord kommer fler att investera 

vilket även tillför till bolagets legitimitet.  

6.4 Framtidsutsikt 

Framtidsutsikten för IFRS varierar beroende på vem som tillfrågas. Hur framtiden exakt 

kommer att se ut, är det ingen som vet. Däremot kan alltid önskningar och förhoppningar 

lyftast upp samt det som man tror kommer att hända. Det som flest respondenter är 

överens om är att K3 såsmåning kommer att bli allt mer likt IFRS. Å andra sidan tror 

även flera att om K3 fortsätter att differera sig från IFRS kommer det innebära att fler 

väljer att stanna kvar vid K3 istället för frivilligt välja IFRS, framförallt beror det på till 

en stor del på upplysningskraven och tilläggen som behövs i IFRS. Det blir även lite 

motsägesfullt när flertalet studier visar att ju fler bolag som redovisar enligt IFRS desto 

fler bolag kommer frivilligt välja IFRS (Guerreiro, Rodrigues, & Craig, 2012). Det är 

även samma inställning som följer institutionell teori mer inriktat mimetic isomorfism 

och normative isomorfism. Vid risken att hamna utanför kommer bolagen att välja IFRS 

för att säkertställa sin plats på marknaden.  
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Men om internationell handel ökar och fler svenska bolag börjar exportera kan det 

påverka bolagens redovisning. Då i riktning mot internationell redovisning, med andra 

ord IFRS. Anledningen till att författarna tror att den utvecklingen kommer att ske om 

internationell handel ökar är att respondenterna som redovisar enligt IFRS antingen är en 

internationell koncern eller har höga intäkter från export. Om man är ett stort icke-

börsnoterat bolag kan det vara fördelaktigt med IFRS, det behövs ett gemensamt språk 

menar IFRS F (23 april 2019). Så om fler svenska bolag väljer frivilligt att byta från K3 

till IFRS beror det till stor del på hur marknaden kommer att utvecklas. Men bolagen 

behöver känna att fler fördelar ges än kostnader (Bassemir, 2018). IFRS kommer fortsätta 

utvecklas eftersom IASB kommer fortsätta arbeta mot sitt mål att harmonisera den 

finansiella marknadens rapporter. Ju globalare marknaden blir desto tydligare och 

anpassningsbara redovisningsregler behövs.  

Förespråkarna av IFRS har även förhoppningar om att fler ska välja IFRS frivilligt 

eftersom det skapar en högre acceptans och legitimitet. Det kan leda till att den nya 

normen blir att redovisa enligt IFRS och då kommer fler bolag byta för att tillhöra trenden. 

Blir den nya normen att redovisa enligt IFRS, kommer det i sin tur att leda till att fler 

väljer IFRS eftersom bolagen kommer att följa nomernen. Om inte riskerar bolaget att 

förlora sin legitima status (Deegan & Unerman, 2011). Revisor A (27 april 2019) och 

IFRS A (1 april 2019) talade även för att det pågår ständigt ett förändringsarbete, både 

med att förbättra standarderna som finns men också utveckla nya standarder för anpassa 

till det behov som finns. Redovisningsregelverk behövs ständigt uppdateras och 

förhoppningsvis så kommer förändringarna leda till bättre och mer tillförlitg redovisning 

utan att kräva för mycket av ekonomiavdelningen. Om redovisningsregelverk slutar att 

uppdateras utifrån marknaden som finns är risken att bolag väljer att byta 

redovisningsverk på grund av att det längre inte ger en rättvisande bild såsom med IFRS 

F (23 april 2019). 

Samtidigt som förändringar sker hoppas IFRS D (5 april 2019) att förändringarna leder 

till det bättre utan att det ska bli fler upplysningar som ska tas med i noterna. Däremot 

finns det en farhåga att IASB kommer ha det svårt att ändra och ta bort en del 

upplysningskrav. Ser man även till nya standarder som kommit ut det senaste året så finns 
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det fortfarande mycket upplysningskrav trots att IASB har sagt att upplysningskraven ska 

minskas som IFRS F (23 april 2019) talar om och bekräftas av artikeln gjort utav ben 

Salem (2012). Dock riskerar IASB förlora förtorendet från samhället om standarderna 

kommer förändras till mindre upplysningskrav. Det kan ses som att IASB själva anser att 

deras arbete är dåligt gjort. Om förändringar kommer att ske behövs det göras försiktigt 

med en motivering gällande förändringarna. Om upplysningskraven inte förändras kan 

det dock hindra flera från att välja IFRS och därmed kommer IASB standarder hindra 

harmonisering av marknaden.  

Likväl som IFRS handlar om harmonisering av den globala ekonomin, handlar även 

bolagsstyrningen som sker om att skapa legitimitet och därmed följa marknadens mönster 

och trender. Då medföljer även internationella normer om bolaget är aktivt på den globala 

marknaden. Dessutom kan även EU:s intresse för en gemensam redovisningsstandrad 

påverka framtidsutsikten för bolagens redovisning. IFRS B (3 april 2019) är på ett sätt en 

motståndare till EU och deras intresse för gemensam redovisnings-standard. Baserat på 

samspelet mellan EU och EFRAG finns risken för att det istället utvecklas en EU-IFRS 

och då försvinner självaste syftet med en gemensam redovisnings-standard som nämndes 

i avsnitt 5.4 Framtidsutsikt. Om en EU-IFRS införs förstörs även syftet med 

harmonisering och homogena verksamheter. Även om det inte förespråkas ett EU-IFRS 

finns det en chans att EU-IFRS ändå utvecklas, beroende på vilken håll EU väljer att gå. 

Eftersom EU är en så pass stor organisation kan valet påverka bolag att anpassa sig utefter 

EU eftersom det bringar legimitet.  
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7 Slutsatser 

Så varför väljer bolag frivilligt att övergå till IFRS? Det som har framkommit i studien är 

att IFRS har flera fördelar för bolag som är internationella men det uppstår problem med 

upplysningskraven som IFRS har. Den främst anledningen till att internationella bolag 

förespråkar IFRS framför K3 är att IFRS erbjuder ett gemensamt språk för redovisningen. 

IFRS är ett globalt redovisningsspråk, på samma sätt som engelskan är ett gemensamt 

språk i sociala sammanhang. Det innebär att IFRS förenklar kommunikationen mellan 

svenska och utländska bolag och främjar internationell handel och samarbete. Bolaget har 

därmed mindre begränsningar både vart handeln sker men också varifrån kapital kan 

erhållas.  

Däremot måste bolagen känna att det är värt allt besvär som IFRS innebär. Om 

upplysningskraven blir fler kommer det att avskräcka bolag till att implementera IFRS. 

Det talar lite om att IASB inte har gjort ett ordentligt arbete om det trots allt finns en 

internationell standard men som inte förespråkas hos bolagen som inte är tvingande till 

att använda IFRS. Blir det så att bolagen som redovisar enligt IFRS idag känner att 

kostnaderna blir för stora finns risken att bolaget övergår igen till K3 och då förlorar IFRS 

sitt godkännande, vilket vore förödande för det gemensamma redovisningspråket.  

Diskussionerna som förs med beslutet om att övergå till IFRS eller inte beror på vilka 

fördelar kontra kostnader bolaget får. Vinner fördelarna kommer bolaget byta 

redovisningsprinciper men å andra sidan vinner kostanderna är det mer tveksamt. Det går 

inte heller att glömma bort att IFRS underlättar både för bolagen att jämföra med 

konkurrenterna precis som för investerarna. Bolaget kan med hjälp av IFRS också visa 

att det är ett legitimt och tillförlitiligt bolag, att det inte finns någon anledning för bolaget 

att undangömma information för intressenterna.   

Trors att respondenterna antyder till att fler inte kommer välja IFRS, tror författarna att 

så är inte fallet. Fler bolag kommer såsmåning om övergå till IFRS oavsett om K3 skiljer 

sig från IFRS eller inte. Till största delen anser författarna att det kommer mer bero på 

var bolaget har sin marknad, är bolaget internationellt så kommer bolaget med största 
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sannolikhet att övergå till IFRS. Bolaget kommer inte att riskera att sticka ut på det sättet 

och frångå internationella standarder för att behålla enklare nationella standarder. Det 

motsäger alltför mycket den institutionella teorin och legitimietetsteorin. Genom att 

implementera IFRS visar bolaget även att internationella normer och principer är 

accepterade av bolaget.  

För att fler i dagsläget ska vilja byta till IFRS frivilligt behöver IASB se över sina 

standarder och kraven som ställs på bolagen. Det innebär inte att kvaliteten ska minskas 

utan verkligen se över om kraven som ställs är relevanta och realistiska krav. För i den 

riktningen som IFRS har gått hittills verkar det som att IASB frångår lite sitt syfte med 

att utveckla standarder med allmänhetens intresse i baktankarna. Istället verkar det mer 

som att IASB söker bekräftelse hos stora länder och organsationer som EU och USA. Det 

inte är helt och hållet negativt i arbetet mot en gemensam redovisningsstandard över hela 

världen, men det innebär inte att man ska glömma bort individerna som använder IFRS. 

För i så fall blir det IFRS i ett nötskal. 

7.1 Kritik mot valda teoretiska modellerna 

Teorierna som valdes för att ligga till grund för denna studie kom för en lång tid sedan. 

Både den institutionella teorin och legitimitetsteorin har använts av forskare i flera år. 

Trots att teorierna har några år på nacken används teorierna än idag i nutida forskningar. 

Teorierna innebär att man undersöker faktorer som påverkar organisationers inre 

förhållanden men också faktorer som rör organisationens yttre miljö som kan påverka 

organisationen. Det finns dock fler faktorer inom dessa områden som kan ha påverkan på 

tillämpningen av IFRS som inte behandlas i denna studie. Ett exempel på faktorer som 

inte undersöks är bolagsstruktur och branschtillhörighet. Anledningen till att dessa 

faktorer inte behandlas i studien är för att författarna inte ansåg det vara relevant på grund 

av svårigheten att hitta bolag som frivilligt tillämpade IFRS. För att inte göra studien för 

begränsad valdes faktorerna bort.  

Fördelen med att använda sig utav både institutionell teori och legitimitetsteorin är att 

studien inte enbart fokuserades på påtryckningar gjorda utav omvärlden. Utan tog även i 

åtanke sannolika tankesätt som bolagsledningen kan ha haft. Hur bolagetsledning väljer 
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att styra bolaget har betydelse för bolagets framgång som har märkts i studien. Till 

exempel som med IFRS F (23 april 2019), om bolaget inte valt att byta 

redovisningsprincip hade bolaget haft mindre framgång på grund av höga ekonomi-

kostnader.  En kritik mot den institutionella teorins isomorfism som är att påtryckningar 

från omvärlden gör att bolag är känner sig tvingade att acceptera dessa utmaningar som 

omvärlden slänger mot bolaget. Det kan hända att bolag accepterar någon av 

påtryckningarna som det inte är förberett för. 

7.2 Studiens begränsningar 

Det finns några viktiga begränsningar till denna studien. Först och främst är studien 

begränsad av tidsaspekten, vilket innebär i sin tur att ett större område inte kunde täckas. 

En följdbegränsning av tidsaspekten är antalet bolag som undersöktes, det vill säga med 

mer tid skulle fler bolag kunna undersökas vilket skulle stärka studien genom att ge större 

validitet och därmed tillförlitlighet hos läsaren. Studien är någorlunda inne på ett stort 

och brett område som kan bidra med större inblick i IFRS framförallt för bolag som är 

intresserade av att byta till en internationell redovisningsstandard. Utan begränsningarna 

som nämndes ovan kan förslag till fortsatta studier vara de som beskrivs i avsnitt 7.3 

Förslag till fortsatt forskning. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning föreslår författarna att man utökar undersökningen till 

hela landet och tar med alla bolag som redovisar frivilligt enligt IFRS. Från början avsåg 

författarna att genomföra en studie då antalet svenska IFRS-bolag sattes i relation till 

antal K3 användare. På grund av tidsbrist valde författarna att gå åt ett annat håll, 

dessutom har flera bolag som mest att göra på våren i och med bokslut och budgetering 

för kommande räkenskapsår. Genom att undersöka alla svenska bolag som använder 

IFRS kan man undersöka sambandet mellan bolagen och därmed få mer exakta resultat 

över anledningar till att svenska bolag frivilligt väljer IFRS.   
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Bilaga 1: Intervjuguiden 

Guiden till IFRS företag 

1. Hur länge har ni redovisat enligt IFRS? 

2. Vilka var med och tog beslutet att övergå till IFRS? 

3. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med IFRS? 

4. Vilken/vilka är den främsta anledningen till ni har valt att redovisa enligt IFRS? 

5. Hur tror ni IFRS kommer utvecklas i framtiden? (till exempel kommer fler bolag 

välja IFRS frivilligt, den nya standarden även nationellt...) 

Guiden till K3 företag 

1. Har ni funderat på övergång till IFRS? Ja/Nej: Varför? 

2. Om ja men ändå inte övergått -Vilka fördelar ser ni med K3 jämfört med IFRS? 

3. Vilka var med och tog beslutet att fortsätta redovisa enligt K3? 

4. Vilken är den främsta anledningen till att ni har valt att redovisa enligt K3? 

5. Hur tror ni att K3/IFRS kommer att utvecklas i framtiden? Tror ni att de 

eventuella förändringarna kan leda er att övergå till IFRS? 

Guiden till revisorerna 

1. Vilken befattning har du? (Auktoriserad revisor etc.) 

2. Hur länge har du arbetat med IFRS? 

3. Vad fick dig att börja jobba med IFRS? Vad tyckte du om det i början jämfört 

med nu? 

4. Har du hand om många företag som redovisar enligt IFRS?  

5. Jobbar du mest med IFRS? 

6. Skulle du påstå att revisionen tar längre tid för företag som redovisar enligt IFRS 

än K3?  

7. Vilka fördelar och nackdelar ser du med IFRS?  

8. Vilka fördelar och nackdelar ser du med K3 i jämförelse med IFRS? 
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9. Vilka är de främsta anledningarna tror du att företag frivillig väljer redovisa enligt 

IFRS?  

10. Hur tror du utvecklingen i framtiden för IFRS ser ut? (till exempel kommer fler 

bolag välja IFRS frivilligt, den nya standarden även nationellt...) 
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Bilaga 2: Enkät med öppna frågor 

Frivillig redovisning enligt IFRS – Kandidatuppsats 

Vi är två studenter som studerar på ekonomprogrammet vid Högskola Kristianstad som 

skriver vår kandidatuppsats och undersöker svenska företag som frivilligt redovisar 

enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Vi är tacksamma för Ni tar er 

tiden till att svara på frågorna. Era svar är anonyma och kommer endast att användas i 

denna studie. Det beräknas ta 5–10 minuter, vi uppskattar om Ni är så utförliga som 

möjligt i Era svar!  

1. Redovisar Ert företag frivilligt enligt IFRS eller IFRS for SMEs?  

a. Ja 

b. Nej 

2. Hur länge har Ni redovisat enligt IFRS? 

3. Vilka var med och tog beslutet att övergå till IFRS? 

4. Vilka fördelar och nackdelar ser Ni med IFRS? 

5. Vilken är den främsta anledningen till att Ni har valt att redovisa enligt IFRS? 

6. Hur tror Ni IFRS kommer utvecklas i framtiden? (t.ex fler bolag frivilligt väljer 

IFRS) 

 

Tack för du medverkade! 


