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Förord 
 

Vi vill tacka de människor som gjort det möjligt för oss att genomföra denna uppsats. Tack till 

vår handledare Eva Berggren som givit oss stöd och väglett oss genom hela processen. Vi vill 

även rikta ett stort tack till de respondenter som har ställt upp på intervjuer för att möjliggöra 

genomförandet av uppsatsen. 

 

Joanna Malmquist & Josefina Svensson       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Sammanfattning 

Inom redovisning är det viktigt att alla företag, stora som små, använder sig av de normer som 

bildats på internationell nivå. När investerare och andra externa intressenter går igenom de 

finansiella rapporterna som företagen producerar bör det vara så enkelt som möjligt att granska 

dem. Att använda sig av en internationell redovisningsstandard som IFRS/IFRSSE bidrar till 

en ökad jämförbarhet samt en större förståelse för finansiella rapporter. Det blir enklare för 

exempelvis externa intressenter att jämföra rapporterna mellan företag i olika länder. 

 

Det finns ett fåtal studier på implementering av internationella redovisningsstandarder för små 

företag. Vi valde därför att undersöka hur små företag resonerar kring valet av 

redovisningsstandard och hur en eventuell implementering hanteras. Vi valde även att ta reda 

på hur de kan få stöd av revisionsbyråer gällande planering av en implementeringsstrategi. 

 

Vi har gjort en litteraturstudie som främst är grundad på vetenskapliga artiklar som diskuterar 

valet av redovisningsstandard, implementering av internationella standarder och hur små 

företag kan få stöd av revisionsbyråer. Vi har också gjort en empirisk studie i form av 

kvalitativa intervjuer. Genom dessa studier har vi kommit fram till slutsatser som kan besvara 

uppsatsens forskningsfrågor och syfte. 

 

I en jämförelse av det empiriska och teoretiska underlaget kom vi fram till slutsatser om hur 

små företag resonerar kring valet av redovisningsstandard. Vi kom även fram till slutsatser om 

vad för typ av stöd revisionsbyråer kan erbjuda småföretagare. Valet av nationella GAAPs görs 

främst på grund av att små företag ofta inte har några internationella relationer. Det blir därmed 

inte kostnadseffektivt att välja en internationell standard. Om små företag vill expandera kan 

det vara klokt att introducera en internationell standard i företaget för att få en ökad 

jämförbarhet och harmonisering i de finansiella rapporterna. De kan då få stöd av 

revisionsbyråer som kan hjälpa till med att ta fram en implementeringsstrategi och genomföra 

denna tillsammans med företag. Revisionsbyråerna finns där för att både granska 

räkenskaperna så att det blir rätt för dem, men också för att ge stöd i form av rådgivning eller 

för att informera om nya regler och standarder.  

 

  



Förkortningar 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

GAAP  General Accepted Accounting Principles  

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IFRSSE International Financial Reporting Standard for Smaller Entities 

SMEs  Small- and Medium-sized Entities  

ÅRL  Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom redovisning påbörjades arbetet med normer och normbildning redan på 1970-talet på 

internationell nivå (Aggestam Pontoppidan, 2010). Finansiella rapporter används som en viktig 

informationskälla av bland annat investerare. En investerare kan ha intressen i företag i olika 

länder och då underlättar det att informationen är liknande. Detta för att investerarna annars 

måste sätta sig in i regelverken för varje land för att förstå de finansiella rapporterna. 

Internationell standardisering av regelverken är därför viktigt, det syftar till att skapa 

transparens i de finansiella rapporterna. En internationell standardisering kommer därmed 

skapa mer effektivitet och flexibilitet vid användandet av erfaren personal från multinationella 

företag. Om företag inte tillämpar en internationell standard blir det svårt för revisorer1 och 

redovisningskonsulter2 att flytta till, eller arbeta för, andra länder (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Små företag har svårt att använda sig av internationella regelverk, såsom International 

Financial Reporting Standards (IFRS), eftersom att det skapar en större kostnad då 

småföretagare har andra användarbehov3 än större företag. Detta är en anledning till varför små 

företag väljer att använda sig av god redovisningssed (GAAP) på nationell nivå, det vill säga 

K2/K3 som tillämpas i Sverige, istället för de internationella regelverken (Evans et al., 2005; 

Litjens et al., 2012; Perera & Chand, 2015). International Accounting Standards Board (IASB) 

har tidigare gått ut med att IFRS ska passa alla företag, stora som små, men de har som sagt 

olika behov. International Financial Reporting Standard for Smaller Entities (IFRSSE) 

utvecklades av IASB, vilket skulle syfta till att minska kostnaderna för att förbereda finansiella 

rapporter. Denna specifika standard skulle möjliggöra en enkel övergång till IFRS samt baseras 

på samma principer och begrepp som IFRS (Evans et al., 2005). IASB bestämde att IFRSSE 

ska tillämpas av företag som inte har ett offentligt redovisningsansvar4. Om ett företag har ett 

offentligt ansvar, menar IASB på att dessa företag skall använda sig av IFRS. Ett företag anses 

ha ett offentligt redovisningsansvar om det uppfyller kriterierna om att ha emitterat skuld-eller 

aktiepapper på en offentlig marknad, eller om de har tillgångar hos en förvaltare för en bred 

grupp av utomstående. Den sistnämnda kategorin av företag inkluderar banker, 

försäkringsbolag, värdepappersmäklare/återförsäljare, pensionsfonder och investeringsbanker 

(Epstein & Jermakowicz, 2007).  

                                                 
1 Revisorer granskar räkenskaper, årsredovisning och förvaltningen i ett företag men ger också rådgivning 
2 Redovisningskonsulter hjälper till med bokföring, konsultation och rådgivning. 
3 Med användarbehov menas att de inte har samma krav på redovisningen som större företag och det skapar 

därför större kostnader att behöva leta igenom IFRS, när de kan använda sig av IFRSSE istället. 
4 Offentligt redovisningsansvar kan till exempel innebära att de är tvingade att lämna finansiella rapporter till 

allmänheten. 
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1.2 Problemdiskussion 

Europeiska företag som inte, obligatoriskt eller frivilligt, tillämpar IFRS har olika typer av 

redovisningsregler, det vill säga att de använder sig av nationell GAAP. Argumentet för att 

använda IFRSSE istället för differentierad nationell GAAP är behovet av jämförbarhet, 

efterfrågan på universalitet och uppfattningen om att lagstadgade finansiella rapporter tjänar 

till att informera och skydda externa intressenter (Litjens, Bissessur, Langendijk & 

Vergoossen, 2012). De som däremot upprättar finansiella rapporter måste göra en avvägning 

mellan kostnader och fördelar av ett frivilligt antagande av IFRSSE. Vanliga kostnader som 

associeras med redovisningsstandarder är kostnader för utveckling och implementering som 

består i utbildning och en uppsättning av informationsinsamlingsprocesser. Andra kostnader 

som tillkommer är kostnader för att upprätthålla efterlevnad och analyskostnader. De fördelar 

som däremot associeras med redovisningsstandarder är beslutsfattande av ledningen och 

trovärdighet av finansiella rapporter (Litjens et al., 2012). 

 

Tidigare studier har, enligt Perera och Chand (2015), visat på att en implementering av IFRS 

av individuella länder verkar vara komplicerat. Detta oavsett om det gäller den komplexa fulla 

versionen, det vill säga IFRS, eller den förenklade lilla versionen av IFRS, det vill säga 

IFRSSE. Det är därför aktuellt och viktigt med mer forskning på omvandlingsprocessen för 

finansiella rapporter av ej offentligt ansvariga företag och små företag (Perera & Chand, 2015). 

Syftet bakom IFRSSE var dock att göra reglerna enklare och revisionsprocessen mindre 

tidskrävande, men detta har inte uppnåtts (Evans et al., 2005). Det blev en stor debatt kring 

ändringen av IFRS vilket utmynnade i argument för-och emot IFRSSE. De som är kritiska mot 

IFRSSE anser att samtliga företag på alla marknader bör följa samma grundläggande 

redovisningsprinciper för upprättande av finansiella rapporter för allmänna ändamål. Detta 

genom att antingen använda sig av IFRS eller United States General Accepted Accounting 

Principles (US GAAP). Kritikerna gentemot IFRSSE menar att problemet inte är att små 

företag behöver en enklare redovisning, utan att alla företag, stora som små, behöver 

rapporteringskrav som är mindre komplexa och mer principbaserade. Detta baseras på 

svårigheterna som företagen har med att implementera och tillämpa IFRS (Epstein & 

Jermakowicz, 2007).  

 

Det finns få studier på implementering av internationella redovisningsstandarder för små 

företag (Evans et al., 2005). Vi vill därför undersöka hur små företag resonerar kring valet av 

redovisningsstandard och hur en eventuell implementering hanteras. Problemdiskussionen 

utmynnar därmed i följande forskningsfråga: 

1.3 Forskningsfråga 

Hur resonerar småföretagare i valet mellan att tillämpa nationella GAAP eller implementera 

en internationell standard och hur hanteras en eventuell implementering?  
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1.4 Syfte 

Syftet är att förklara hur småföretagare resonerar i valet av redovisningsstandarder. Syftet är 

även att undersöka hur de skulle hantera en eventuell implementering av en ny internationell 

standard, som IFRSSE. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt: 

 

Kapitel 2 handlar om det teoretiska underlaget som senare kommer att användas som 

analysverktyg i kapitel 5 där analysen presenteras. I kapitel 3 berättar vi hur vi gått tillväga för 

att skriva uppsatsen och hur vi har behandlat den information vi valt att hänvisa till på ett kritisk 

vis. Något annat som diskuteras i kapitel 3 är uppsatsens mått på trovärdighet. Vidare i kapitel 

4 presenteras empirin där vi presenterar de svar vi fick från intervjuerna och i kapitel 5 kommer 

empirin att analyseras med hjälp av referensramen i kapitel 2. I kapitel 6 kommer slutsats kring 

empiri och analys att presenteras, vilket leder tillbaka till problemformuleringen och syftet. Vi 

ger även förslag på fortsatt forskning och presenterar vad vår uppsats ger för bidragande nytta 

för läsaren i kapitel 6. 

  



 4 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Definition av små företag och val av regelverk 

Små företag är de företag som har ett maximum på 50 anställda, 40 miljoner kronor i 

balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Detta gäller i enlighet med EU:s 

definition av små företag (PwC, 2014; 1 kap 3§ ÅRL; BFN, 2017b). 95 procent av alla företag 

i Sverige hamnar i kategorin små företag (Aggestam Pontoppidan, 2010). De flesta 

småföretagarna i europeiska unionen5 bedriver sin verksamhet på nationell nivå och relativt få 

av dem bedriver gränsöverskridande verksamhet inom EU (Gouardéres, 2018).  

 

Småföretagare väljer generellt sett hellre att använda sig av nationella GAAPs  än att ta sig an 

IFRSSE som anses vara väldigt komplex och tidskrävande (Litjens et al., 2012; Perera & 

Chand, 2015). Små företag som inte har externa relationer på internationell nivå, inte tillhör en 

koncern med flera företag i andra länder eller inte har planer på att expandera sitt företag i 

framtiden har inte något behov av att använda sig av IFRSSE (Aggestam Pontoppidan, 2010). 

 

Sett till K-regelverken väljer småföretagare gärna K2 framför K3 för att K2 är mer passande 

för dem. K2 kräver mindre resurser av företaget då det är uppbyggt med schablonlösningar6 

och kräver färre upplysningar (se kap 2.4). Däremot, om de ska expandera eller liknande 

kommer de eventuellt behöva göra ett byte. Många småföretagare är dock försiktiga med att 

byta till K3 för snabbt då det är mycket svårare och kräver särskilda skäl till varför de ska få 

byta ner till K2 igen (BFN, 2012; Drefeldt, 2017, mars). 

2.2 En jämförelse mellan nationella GAAP i Sverige, K2 & K3 

När det är dags för bokslut och årsredovisning behöver företag välja vilket regelverk som ska 

följas. Oavsett vilket val av regelverk som görs måste det tillämpas i sin helhet då regelverken 

är heltäckande redovisningsregler. Det finns med andra ord ingen möjlighet att plocka de delar 

ur K2 och K3 som passar bäst. Om företag exempelvis väljer att tillämpa K3 kan de byta till 

K2 en gång, men att byta fram och tillbaka mellan regelverken är inte tillåtet (Visma, 2016).  

 

K3 är baserat på IFRSSE som betyder att det är ett principbaserat7 regelverk, medan K2 är 

baserat på årsredovisningslagen (ÅRL) och är därför regelbaserat (Törning, 2014). K3 räknas 

som huvudregelverket i K-regelverken och används för större företag, medan K2 kan användas 

för mindre företag som ett alternativt regelverk. De som vill tillämpa K2 måste därför aktivt 

göra det valet, annars kommer K3 att tillämpas per automatik. K2 har enklare regler och är 

mindre komplext än K3 (Ulander, 2016). K2-reglerna präglas, till skillnad från K3, av 

förenklingar som ger företag möjlighet att välja olika schablonlösningar. Det krävs färre 

                                                 
5 I fortsättningen kommer detta att förkortas till EU. 
6 Schablonlösningar kan till exempel vara förenklingsregler avseende periodisering. Ett exempel är att företag 

som har inkomster och utgifter understigande 5000 kr behöver inte periodisera dessa.  
7 Principbaserat regelverk innebär att det inte finns några tydliga regler. Det finns istället principer och 

definitioner på hur redovisningen skall utföras. 
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upplysningar i K2 än K3, till exempel behövs det inga upplysningar om vilka specifika 

redovisningsprinciper som tillämpats. Det räcker med att företag anger att de tillämpar det 

allmänna rådet K2 (BFN, 2017a). 

  

De företag som har finansiärer, andra externa intressenter eller har för avsikt att expandera 

under de kommande åren bör välja K3. Finansiärer och externa intressenter vill oftast se en 

mer komplex årsredovisning än vad som kan tas fram genom K2. De företag som däremot 

väljer K2 är företag med en enkel verksamhet som inte har för avsikt att expandera. De har inte 

heller några externa långivare och inga planer på att involvera finansiärer. Om företag planerar 

att ta in delägare i verksamheten under de kommande åren eller har stark tillväxt, finns det 

större fördelar med att använda K3 (Ulander, 2016). Om företagen som däremot går under 

kategorin små-och medelstora företag (SME)8 har internationella relationer kan de använda sig 

av IFRSSE om de vill öka sin jämförbarhet och leva upp till efterfrågan på universalitet (Litjens 

et al., 2012) 

2.3 Den nya internationella standarden för små företag 

IFRS utvecklades av IASB och antogs av EU i juli år 2002. Denna standard utvecklades för att 

minska skillnaderna mellan olika länders redovisningspraxis och därigenom enklare kunna 

jämföra finansiella rapporter mellan företag från olika länder (Perera & Chand, 2015; 

Finansinspektionen, 2006). Standarden är framtagen för större företag, därför har tillämpningen 

av denna för SMEs ifrågasatts i huruvida den är lämplig för de rapporteringsbehov som SMEs 

har (Evans et al., 2005). 

 

IFRSSE antogs av EU i juli år 2009 och denna standard utvecklades för att förenkla de 

finansiella rapporteringsbehoven. Den är till för företag som inte har offentligt ansvar och inte 

publicerar finansiella rapporter för allmänheten eller externa användare (Perera & Chand, 

2015; Bohušová & Blašková, 2012; Finansinspektionen, 2006). Införandet av IFRSSE är 

inriktat på ökad beslutsanvändbarhet och minskad informationsasymmetri av finansiell 

information som framtagits av SMEs över hela världen. Det primära syftet med IFRSSE är att 

underlätta den finansiella rapporteringen och minska den administrativa bördan hos företag 

som inte har offentlig ansvarighet, men som utarbetar allmänna redovisningsuppgifter för 

externa användare. IASB anser att IFRSSE skulle spegla användarnas behov av de små 

företagens finansiella rapporter och innebära kostnadsförmåner för  dem (Perera & Chand, 

2015).  

  

I de flesta länder, bortsett från i USA, är små företag enligt lag tvingade att lämna finansiella 

rapporter i enlighet med nationell GAAP samt göra dessa rapporter tillgängliga för alla 

användare. En del anser dock att IASB har tagit ett användarbaserat, mer övergripande synsätt 

för att skapa differentierad redovisning för SMEs istället för att effektivisera befintliga 

standarder. Dessa människor menar på att det finns grundläggande skillnader i målsättningen 

                                                 
8 De företag som har färre än 250 anställda, 175 miljoner kronor i balansomslutning och 350 miljoner kronor i 

nettoomsättning räknas som medelstora företag. 



 6 

för finansiella rapporter mellan SMEs och stora företag. De grundläggande skillnaderna bör 

integreras i det konceptuella ramverket (Epstein & Jermakowicz, 2007). 

  

IASB ville underlätta för implementeringen och tillämpningen av IFRSSE och skapade därför 

en guide i juni 2013 för små företag. Detta gjordes eftersom över 80 jurisdiktioner antingen 

redan tillämpat IFRSSE eller hade planer på att göra det inom kort. Inom några av dessa 

jurisdiktioner fanns väldigt små företag med bara några få anställda som ville införa detta och 

det var därför som IASB skapade denna guide, men också för att hjälpa de som vill 

implementera denna standard i framtiden (IFRS, U.Å). IASB saknar dock befogenhet att kräva 

att ett företag ska använda dess standarder och därför kommer antagandet av IFRSSE att bli en 

fråga för varje land att besluta om. Detta innebär att varje land måste ställa kriterier för att 

bestämma om till exempel IFRSSE är lämpligt att implementera och tillämpa (Epstein & 

Jermakowicz, 2007). 

 

 
Figur 1: Tabellen ovan är en sammanfattning med några av de största fördelarna och 

nackdelarna med IFRSSE, IFRS, K2 och K3. All information i tabellen återfinns i kapitel 2. 

2.3.1 För-och nackdelar med den nya internationella standarden 

Fördelarna med en internationell standard för SMEs är till exempel reducerade kostnader, en 

förenkling av ett bredare antagande av IFRS och förbättrad internationell jämförbarhet. 

Konceptet som finns inom ramarna för IASB anses allmänt som partiskt för större företag med 

ett publikt redovisningsansvar och kommer därmed inte att vara passande för SMEs (Evans et 

al. 2005). IASB tror dock att antagandet av IFRSSE troligtvis kommer att förbättra SMEs 

tillgång till internationell redovisning genom harmoniserad och högkvalitativ finansiell 

information. Det är också troligt att ett globalt finansiellt rapporteringsspråk kommer att höja 

den internationella jämförbarheten och det globala erkännandet av SMEs över hela världen 

(Perera & Chand, 2015).  

 

Enligt Litjens et al. (2012) är IFRSSE, i jämförelse med nationell GAAP, en förbättring av 

finansiella rapporter ur en extern investerares perspektiv. Utgångspunkten är att hög 

informationsasymmetri leder till en efterfrågan på bättre redovisningskvalitet och således blir 
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efterfrågan på IFRSSE högre hos externa intressenter (Litjens et al., 2012). Aggestam 

Pontoppidan (2010) skriver att det är fördelaktigt att tillämpa IFRSSE om ett företag inte är 

börsnoterat, men som söker finansiering utanför Sverige eller som är delaktiga i internationella 

sammanhang. Detta innebär att de minsta företagen i Sverige inte skulle dra nytta av IFRSSE, 

utan det skulle bli mer komplicerat att tillämpa en internationell standard (Aggestam 

Pontoppidan, 2010). 

 

De som är emot IFRSSE påstår dock att denna standard skulle påverka utbildningen inom 

redovisning negativt. Detta genom att flytta fokus från att förbereda professionella redovisare 

för att välja det bästa sättet för en given transaktion, eller ett givet event till att endast följa det 

som står i regelboken som den enda lösningen. Det värsta som skulle kunna hända på grund av 

detta är att vi kommer få två typer av redovisare, det vill säga de som endast kan hantera 

IFRSSE och de som kan hantera IFRS (Epstein & Jermakowicz, 2007). 

2.4 Implementering av en ny standard 

Implementering är komplext och kräver större eller mindre förändringar, men det är också ett 

tillvägagångssätt som används för att införa nya standarder i en verksamhet. Oavsett om en 

förändring påverkar mycket eller lite i ett företag kommer förändringen inte att ske jämnt 

fördelat eller samtidigt i hela företaget. Externa faktorer som sociala normer, ny information 

samt ekonomiska faktorer och samhällsfaktorer påverkar genomförandet av en implementering 

(Fixsen, Naoom, Blase, Friedman, & Wallace, 2005). Enligt Fixsen et al. (2005) kommer 

förändringar i kompetens, företagskapacitet och företagskultur innebära krav på mer 

utbildning, praktik och tid. Om företag tar hjälp av den kunskap som finns om implementering 

är det betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat. Forskarna talar om att det 

tar två till fyra år att integrera nya metoder (Socialstyrelsen, 2019).  

Forskningen har lett fram till att implementeringsprocessen går att beskriva med fyra faser. 

Den första fasen är behovsinventering och innebär att förändringsarbetet bör starta med en 

inventering av vilket behov företag har av nya metoder. Den andra fasen är införande: när 

behovsinventering är gjord bör nödvändiga resurser, som material, rekrytering och utbildning 

av personal, säkras. Om ett förändringsarbete ska lyckas behöver utbildning inkludera både 

övningar och fortlöpande återkoppling. Fas nummer tre är användning: när en implementering 

görs är det viktigt att använda kärnkomponenterna, det vill säga de delar som är av betydelse 

för införandet av en ny standard. Om kärnkomponenterna används på rätt sätt har metoden 

implementerats korrekt. Den fjärde och sista fasen är vidmakthållande: för att en metod ska 

vidmakthållas i en verksamhet, det vill säga fortsätta användas, måste de anställda börja 

använda metoden på det sätt som avsetts från början. Om mindre än hälften av de anställda 

använder metoden kan inte metoden anses vara implementerad (Socialstyrelsen, 2019).  

Att implementera nya standarder tar lång tid och innebär att företagen måste lära sig att förstå 

hur normgivaren, i detta fall IASB, tänkt. De nationella GAAPs har i många länder ersatts av 

IFRS. Företagarna anser att det saknas vägledning kring hur IFRS ska implementeras och 
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tillämpas. Olikheter förekommer i nationella GAAPs så när företag söker information finns 

flera normgivare som kan tolka IFRS olika. Detta medför att det blir svårt att tillämpa IFRS på 

ett enhetligt sätt. Till exempel när redovisningsdirektiven infördes i nationell lagstiftning 

påverkades implementeringen av direktivet i nationell lag av nationella traditioner och 

landsspecifik syn på redovisning. Så det gäller att kunna tillämpa det som faktiskt står i 

standarden på rätt sätt på de transaktioner som finns i företagen (Lundqvist, 2014). De problem 

som oftast uppkommer vid en implementering av en ny standard är att företagen saknar 

utbildning och det blir därmed svårare att genomföra en implementering (Weaver & Woods, 

2015). 

2.4.1 Hinder vid förändringar 

Det är vanligt att människor är emot förändringar, specifikt när det gäller plötsliga och stora 

förändringar. Det kan finnas organisatoriska skillnader, vilket innebär att i en del företag är de 

vana vid ständiga förändringar medan andra aldrig varit med om en förändring (Bruzelius & 

Skärvad, 2004). Det finns många för-och nackdelar med att införa en ny standard i ett företag, 

speciellt i SMEs då det blir mycket av en kostnadsfråga (Litjens et al., 2012). Det återstår att 

se i vilken utsträckning som IFRSSE kommer att implementeras inom EU. Det blir en särskilt 

aktuell kostnads-och komplexitetsfråga hos de allra minsta företagen i frågan om en 

implementering av IFRSSE. Syftet med IFRSSE är, som tidigare skrivet, att vara mindre 

komplex och mer kostnadseffektiv än IFRS, men det är svårt att bedöma om det verkligen är 

så (Aggestam Pontoppidan, 2010).   

2.4.2 Stöd vid implementering från revisionsbyråerna 

Det är komplicerat och tidskrävande för företag, om de inte redan har kunskapen, att lära sig 

regler och principer, men detta är något som en revisor normalt sett kan hjälpa till med. 

Revisionen kan därför används som ett verktyg för utveckling. Att ta hjälp av en revisor som 

granskar räkenskaperna skapar trygghet och ger bättre kontroll genom att företag erhåller en 

kvalitetsstämpel  (PwC, 2018; Basil, 2018). Revisorn ger förtroende hos investerare, 

leverantörer och kunder. De kan också ge löpande rådgivning och vara ett bollplank när det 

kommer till ekonomifrågor (PwC, 2018). Revision är alltså en oberoende granskning som visar 

hur väl ett företag fungerar samt identifierar och hittar lösningar på eventuella problem. 

 

Många företag tar hjälp av sina externa revisorer eller andra konsulter som hjälp för att planera 

en övergång samt identifiera och mildra de tillkommande problemen som en implementering 

medför. Tillsynsmyndigheterna ger väldigt lite guidning när det gäller valet av en 

implementeringsstrategi för att kunna tillämpa exempelvis IFRS. I praktiken är det främst 

revisionsbyråer som ger guidning för implementering. Mycket av denna guidning publicerades 

när EU tog an implementering av IFRS och har kontinuerligt utvecklats och förbättrats (Weaver 

& Woods, 2015).  
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2.4.3 Modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Egenkonstruerad modell. Visar vilka delar som är vanligt för SMEs att få hjälp med 

av en revisor. Det vill säga att få stöd av en revisor när SMEs ska välja en 

implementeringsstrategi, få löpande rådgivning, få någon oberoende som kan granska 

räkenskaperna samt få information om nya regler och lagar. Dessa delar är något som 

genomgående diskuteras i uppsatsens gång. 

 

Principer och regler ändras och tillkommer med jämna mellanrum. När SMEs skall välja en 

implementeringsstrategi för att exempelvis implementera och börja tillämpa IFRSSE kan de få 

stöd av revisionsbyråer och/eller redovisningsbyråer. Enligt Bolagsverket (2018) granskar 

revisorerna räkenskaperna, årsredovisningen och förvaltningen i ett företag, men ger också 

rådgivning. Revisionsbyråerna fungerar därmed som stöd för att ge information om nyheter 

och ge löpande rådgivning angående nya lagar och regler så att de håller sig uppdaterade. Att 

få räkenskaperna granskade av någon oberoende är också något företag kan få hjälp med från 

revisorerna. Enligt Bolagsverket (2018) kan redovisningskonsulter hjälpa till med bokföringen, 

konsultation och rådgivning. 
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3. Metod 

3.1 Undersökningens upplägg 

Vi valde att gå igenom sekundärkällor i form av, främst, vetenskapliga artiklar och läroböcker 

för att sedan gå ut och göra en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer. Sekundära källor 

innebär att datan redan existerar och har uppkommit i andra forskningssyften. Vi har även gjort 

kvalitativa intervjuer som blev våra primära källor. Primära källor kan även till exempel vara 

brev, tidningsartiklar och dagböcker (David & Sutton, 2017). Sekundära källor har varit mest 

lämpligt för vårt forskningsområde eftersom vi studerar hur små företag har gått tillväga med 

förändringar, val av redovisningsstandarder och hur revisionsbyråerna kan finnas där som stöd 

för dem.  

 

Vi använder oss av en abduktiv ansats som innebär att vi rör oss mellan teori och empiri. När 

vi hade hittat relevant information till vår referensram gick vi ut och gjorde intervjuer. Efter 

detta transkriberade vi våra intervjuer och jämförde svaren med det vi hade fått fram i den 

teoretiska referensramen. Vi lade märket till att vi saknade tillräckligt med information om 

implementering av redovisningsstandarder och lade därför till det i referensramen så att vi 

kunde diskutera detta vidare i analysen. Den abduktiva ansatsen innebär att forskaren växlar 

mellan induktion och deduktion. Forskaren startar i exempelvis den empiriska studien för att 

sedan gå över till teorins djup och därefter gå tillbaka till empirin igen. Genom att använda en 

abduktiv ansats har det varit enkelt att skapa en diskussion mellan den teoretiska referensramen 

och empirin, vilket har lett till en röd tråd genom hela uppsatsen. En deduktiv ansats innebär 

att forskaren utgår från tidigare teorier och ställer eventuellt upp hypoteser som kan användas 

i empiriska studier. Tvärtemot en deduktiv ansats är en induktiv ansats, forskaren utgår då från 

det empiriska och kan exempelvis göra fallstudier  (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  

3.2 Litteraturstudie 

Vi påbörjade insamlingen av sekundärkällor genom en litteraturundersökning via Google 

Scholar för att få en uppfattning om ämnesområdet och om det var möjligt att genomföra denna 

studie litteraturmässigt. Via Google Scholar hittade vi väldigt många och bra vetenskapliga 

artiklar som var relevanta för oss. Vi försökte göra en så effektiv litteraturundersökning som 

möjligt genom att börja med att söka efter och gå igenom dessa vetenskapliga artiklar. 

Anledningen till varför vi valde att börja med detta var för att enligt David & Sutton (2017) är 

de vetenskapliga artiklarna vanligen kortare än böcker, men också mer fokuserade på ämnet 

och går in på djupet.  

 

Vi tog hjälp av Diva för att kunna hitta uppsatser om IFRS, SMEs och om revisorns roll. Vi 

använde oss av sökord såsom IFRS, IFRS for SMEs, IFRSSE, revisorns roll, för-och nackdelar 

med IFRS for SMEs, förändringsprocesser och implementering. Dessa sökord användes för att 

hitta lämpliga artiklar till ämnesområdet, men även för att begränsa urvalet. Vidare tog vi hjälp 

av referenslistorna i de uppsatser och vetenskapliga artiklar vi hittat för att hitta ytterligare 

information.  
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Litteraturen som använts genom hela uppsatsen har kritiskt granskats av oss under rubriken 

källkritik (3.4.3). Med en kritisk granskning menas att vi har tagit i beaktning att en del av 

källorna kan vara snedvridna av författarna. Exempelvis kan en författare som arbetar som 

revisor vara partisk i att företag alltid är i behov av att ta hjälp av revisionsbyråer.  

 

Genom skrivandet av uppsatsen har vi valt att förklara en del ord som vi anser kan ha olika 

betydelse eller som generellt sett är svåra att förstå. Dessa har vi valt att förklara i en fotnot 

eftersom vi inte vill lägga fokus på just förklarandet utan snarare innebörden. Lägger vi för 

mycket fokus på att förklara vad orden innebär i den löpande texten kommer innebörden av 

texten inte komma fram lika tydligt.   

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Urval av respondenter 

Vi valde ut våra respondenter för de kvalitativa intervjuerna genom att leta efter de företag som 

går under definitionen för små-och medelstora företag, det vill säga företag med max 250 

anställda. Vi tillfrågade potentiella respondenter om de visste något om IFRS/IFRSSE innan vi 

valde ut vilka vi skulle intervjua, eftersom det är väsentligt för studien att respondenterna har 

någon slags kännedom kring ämnet. Vi insåg då att det är få småföretagare som är kunniga 

inom området, många vet inte vad IFRS/IFRSSE är för något. Det har därför varit svårt att 

finna lämpliga respondenter som har kännedom kring detta. Många av småföretagarna sköter 

inte den löpande bokföringen själva utan de anlitar en konsult som hjälper dem med detta. De 

tre SME vi har intervjuat har lite kännedom kring IFRS/IFRSSE, men dessa företag går under 

små företag vilket innebär att de har max 50 anställda. Hade vi intervjuat medelstora företag 

hade vi eventuellt fått ett annorlunda utfall.  

 

Att intervjua småföretagare som inte arbetar med IFRSSE har givit en viss effekt på slutsatserna 

av vår studie. Slutsatserna hade eventuellt blivit annorlunda om vi hade haft respondenter som 

arbetar med IFRSSE. Det hade troligtvis lagts mer fokus på hur implementeringen av IFRSSE 

hade gått till, om det var en stor omställning och hur de anställda i företaget hade hanterat den 

omställningen. Att välja mellan nationell GAAP och att implementera en internationell 

redovisningsstandard hade således fått mindre fokus. 

 

Vi valde ut två stycken slumpmässiga auktoriserade revisorer att besvara våra frågor. Det 

gjordes slumpmässigt på så vis att vi skickade ut mail till ett antal revisorer och valde ut de vi 

fick svar ifrån. Många revisorer har varit upptagna med arbete under vårterminen och det har 

därför varit svårare att få tag på några som kan ställa upp på en intervju.  

3.3.2 Datainsamling 

Vi har genomfört en kvalitativ studie och därmed upprättat två intervjuguider som följts vid 

intervjuerna av respondenterna. Dessa intervjuguider återfinns i bilaga 1 respektive 2 och består 

av sju stycken operationaliserade öppna frågor till revisorer och nio stycken operationaliserade 
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öppna frågor till företag. Vid samtliga intervjuer tillfrågades respondenterna om vi fick göra 

en ljudinspelning av intervjuerna, samtliga godkände, för att enkelt transkribera och 

sammanställa intervjusvaren. Samtliga intervjuer gjordes via besök hos de respektive 

respondenterna och tog ungefär 30 - 45 minuter. 

 

Vi har gjort tre intervjuer med företagare och två intervjuer med revisorer. Respondent A, som 

är revisor, ville vara anonym i uppsatsen men ville också hålla byrån anonym. Vi har därför 

valt att kalla respondent A för Kim hädanefter. Kim tog sig tid att svara på alla frågor, men 

verkade något stressad under samtalets gång, vilket möjligtvis kunde resultera i något kortare 

svar. Vi fick ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar. 

 

Intervjun med Niclas Hasselblom som driver företaget Viscio Ekonomi AB gav mycket 

utvecklade svar. Vi fick väldigt mycket information kring respektive fråga och behövde därför 

inte ställa så mycket följdfrågor. Det märktes att Hasselblom tog sin tid och inte var stressad, 

han var väldigt lugn och svarade på alla frågorna ur olika perspektiv. Detta gav oss en bredare 

uppfattning kring hur en implementering kan gå till, samt hur val av redovisningsstandarder 

sker i ett företag.  

 

Intervjun med Kajsa Westerlund som arbetar som ekonomiansvarig på Marlin Capital 

koncernen gjordes i en avslappnad miljö. Westerlund tog tid på sig att förstå frågan och tänka 

igenom sitt svar. Vi upplever att hon svarade ärligt och utförligt på frågorna, därför behövdes 

inte så många följdfrågor.  

 

Jenny Ericson Ahlenbäck arbetar som ekonomiansvarig på Pro Quality Aktiebolag. Vi 

uppfattade henne som sakkunnig. Hon verkar vara en driven och engagerad person som får 

saker att hända. Det var lätt att prata med henne, hon ingav ett förtroende vilket gjorde att 

intervjun var trevlig och givande. Hon var noga med att vi skulle förstå hennes svar och 

förklarade allt utförligt. 

 

Pär Spolén som arbetar som revisor på Spolén & Partners AB tog sig tid att svara på våra frågor, 

trots mycket arbete den här årstiden. Vi upplever honom som kunnig inom sitt område och 

villig att dela med sig av information. Han tog tid på sig att svara på frågorna och gav utförliga 

svar därför behövdes inte så många följdfrågor. Vi upplevde att Spolén hade koll och talade 

om för oss vad han tycker, även om han inte är så insatt i IFRS eftersom alla hans kunder 

använder sig av K-regelverken. Intervjun med Spolén gav oss en bättre bild av hur en revisor 

agerar och hur de hjälper företag med räkenskaperna. 

 

När vi skapade intervjuguiderna utgick vi från vårt problem som handlar om hur små företag 

resonerar kring valet av redovisningsstandard och hur en eventuell implementering av en 

standard kan hanteras. Vi utgick från IFRSSE som ett exempel på regelverk som kan vara 

kostsamt och tidskrävande för små företag att implementera och tillämpa. Vi frågade om 

småföretagarna planerar att expandera sitt företag eller om de har några internationella 

relationer. Detta för att få en bredare uppfattning kring vilka hinder som kan uppstå vid 

förändringar i regelverk/standarder och hur små företag väljer att hantera dessa. Vi valde att 
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ställa följdfrågor, för att få så utvecklande svar som möjligt, under intervjun som var baserade 

på vad personen i fråga själv hade valt att ta upp. 

3.3.3 Dataanalys 

Vi har gjort sammanfattningskoder, eller så kallade förstanivåkoder, där kodningen är baserad 

på de individuella intervjuerna vi gjort. Dessa förstånivåkoder har vi sammanfattat och dragit 

jämförelser sinsemellan. Vi gjorde två olika ark i excel där vi har en för revisorer och en för 

företagare så att vi inte blandar ihop dem. Dessa förstanivåkoder har tagits fram genom att 

skriva in olika nyckelord som vi anser är viktigast för de olika frågorna. Att göra 

förstanivåkoder på detta sätt har givit oss en djupare förståelse för intervjuerna. Vi tog fram de 

intervjusvar som stod ut mest för varje fråga och för varje respondent. Enligt David & Sutton 

(2017) förvränger inte förstanivåkoder någon information vi samlat in och därför har vi valt att 

använda oss utav dessa. 

 

Vi har gjort mönsterkodning, som återfinns under rubriken bilagor, för att komplettera våra 

förstanivåkoder. Detta gjordes genom att ta ut gemensamma nyckelord från förstanivåkoderna 

som återkommer och är baserade på intervjusvaren. Mönsterkodningen gav oss en överblick 

över vad som varit mest centralt avseende intervjusvaren från de olika respondenterna. Det var 

enklare att se sambandet mellan respondenterna, vad som var återkommande och vad som 

skiljde sig mellan dem. David & Sutton (2017) menar att förstanivåkoder bör kompletteras med 

mönsterkodning då förstanivåkoderna inte räcker till. Mönsterkodningen avser att gå djupare i 

texten, att studera mönster och vad som ligger till grund för förstanivåkoderna och belysa detta 

(David & Sutton, 2017).  

3.4 Trovärdighet 

3.4.1 Reliabilitet och validitet 

Det som kan påverka reliabiliteten av vår mätning är i vilket land som mätningen kommer att 

upprepas i. Reliabilitet visar, enligt Söderbom & Ulvenblad (2016), på hur tillförlitlig vår 

mätning är och att denna ska gå att upprepa oberoende av mätinstrument. Vid upprepning i 

olika länder så kan olika resultat uppkomma beroende på regler, normer och sociala strukturer 

i det givna landet. Vi försökte att inte påverka respondenternas svar under intervjuerna genom 

att vara neutrala och hålla oss till de frågor vi förberett. Enligt David & Sutton (2017) är 

reliabilitet ett mått på i vilken grad ett mätinstrument eller ett test, är ett logiskt mått över tid 

eller om en person som undersöks kommer att ge samma svar på samma frågor vid olika 

tidpunkter. Vid de tillfällen där följdfrågorna ställdes så var dessa baserade på sådant som 

respondenten själv hade tagit upp för att undvika att påverka svaren på de öppna frågorna. 

 

Enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) visar validitet på om vi mätt det vi haft för avsikt att 

mäta. Extern validitet visar på om vår forskning kan matchas med den större delen av 

populationen. Intern validitet syftar till att visa om vår forskning ger uttryck för det som faktiskt 

studeras (David & Sutton, 2017). Vi valde att göra kvalitativa intervjuer framför 

enkätundersökningar eftersom vi ville ha kontroll över vilka som skulle svara på våra frågor. 
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Detta för att säkerställa att respondenterna skulle ha de kvalifikationer som skulle stämma 

överens med våra uppfattningar som återfinns i 3.3.1 urval av respondenter. Vi säkerställde 

dessa kvalifikationer genom att kontrollera antalet anställda i företagen som intervjuades. När 

vi gjorde personliga intervjuer så samlade vi in primärdata och denna kunde vi då kontrollera i 

form av riktighet och relevans medan det samlades in. Det gjordes genom att ställa följdfrågor 

för att få så tydliga svar på möjligt.   

3.4.2 Källkritik 

Genom studien har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som vi anser är trovärdiga källor då 

alla artiklar blivit granskade innan de har fått publicerats. Dessa artiklar har gått in på djupet i 

ämnet, vilket har gjort det enklare för oss att analysera och jämföra på djupet mellan teori och 

empiri. Vi har även använt oss av webbsidor som vi granskat ur ett kritiskt perspektiv, det vill 

säga om källorna kan användas på ett tillförlitligt sätt. En av webbsidorna, PwC, är till exempel 

publicerad av en av de fyra stora revisionsbyråerna, vilka vi anser vara tillförlitliga källor, men 

vi har också använt oss av information från IFRS egna webbsida. En annan webbsida vi valt 

att använda oss av är Vismas blogg. Denna blogg är skriven av Stefan Ulander som baserat 

blogginlägget på sina kollegors kunskaper och erfarenheter vad gäller olika verksamheters 

ekonomifunktion. Ulander arbetar med marknad och kommunikation på Visma Services. Vi 

anser att källan är trovärdig, men att det får tas i beaktning att informationen kan ha blivit 

snedvriden då det är en andrahandskälla eftersom att det inte verkar vara kunskap som han själv 

har.  

 

De böcker vi använt oss av är läroböcker, detta innebär att dessa källor är sekundärkällor. Den 

ena boken, Financial Accounting Theory, är skriven av två professorer inom finansiell 

redovisning. Den information som vi har använt ur denna bok handlar om harmonisering och 

standardisering av redovisningsstandarder där författarna har uppgett källor som stöd för sina 

slutsater. En annan bok, samhällsvetenskaplig metod, som vi har använt oss av för exempelvis 

metodavsnittet är skriven av två författare som är universitetslektorer. Sutton undervisar i 

kvantitativa metoder och David undervisar i sociologi. Vi bedömer därmed att dessa böcker är 

trovärdiga källor då författarna har utbildning inom området de skriver om och/eller har arbetat 

med detta i praktiken. Vi är dock medvetna om att det är studentlitteratur och är därmed skrivet 

på ett övergripande sätt som gör att det inte är lika djupgående. Boken Financial Accounting 

theory användes för att skriva bakgrunden i uppsatsen, vilket inte kräver att vi ska gå in djupare 

i ämnet än vad boken gör. Boken Samhällsvetenskaplig metod har använts för metodkapitlet 

och har även där inte krävt en djupgående förklaring utan mer en överblick kring begrepp som 

rör olika ansatser, dataanalyser och reliabilitet samt validitet.  

 

En monografi vi valt att använda handlar om implementeringsforskning, Implementation 

Research: A synthesis of the literature, och är skriven av en rad olika författare med olika 

bakgrund. Sandra Naoom, Robert Friedman och Karen Blase som är tre av fem författare har 

bland annat kunskaper inom implementering, organisationsförändringar och 

programutveckling. Samtliga författare är verksamma inom olika universitet runt om i USA 
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och gör en hel del forskning kring just implementering. Källan är enligt oss trovärdig, då det 

är många som har citerat denna monografi och författarna besitter stor kunskap inom ämnet.  

3.5 Generaliserbarhet 

Vår studie kan inte generaliseras till alla små företag över hela världen. Detta på grund av att 

det kan skilja sig väldigt mycket mellan nationella regelverk, vilket regelverk som avses 

implementeras, samt vilket regelverk som ursprungligen användes i företaget. Vi har fokuserat 

på svenska företag då vi befinner oss i Sverige och jämför därför de internationella regelverken 

med de svenska regelverken. Vår studie bygger på ett fåtal intervjuer med småföretagare så vår 

studie är även svår att generalisera endast inom Sverige. Som nämnt i rubriken 3.3.1 var det 

svårt att få tag i respondenter som är kunniga inom ämnet vi studerar och därav är studien svår 

att generalisera till andra små företag.  
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4. Empiri 

4.1 Intervju med små företag 

4.1.1 Val av redovisningsstandard 

Niclas Hasselblom driver eget företag där endast han själv är anställd. Företaget heter Viscio 

Ekonomi AB och Hasselblom arbetar som en redovisningskonsult. Hasselblom använder sig 

av K2-regelverket då det är ett litet företag han äger och det är det enklaste regelverket. Även 

när Hasselblom agerar som redovisningskonsult används främst K2 för hans kunder, men 

handlar det om fastighetsbolag så kan de välja K3 om de har bättre regler som passar just dem. 

När det gäller IFRS är det ett väldigt komplext regelverk som företag först väljer att använda 

när de tillhör en internationell koncern eller har externa intressenter/finansiärer utomlands 

berättar Hasselblom. Detta för att företagen vill få det likadant mellan olika länder i dess 

redovisning så att det blir enkelt att jämföra sinsemellan dem.  

 

Kajsa Westerlund arbetar som ekonomiansvarig på Marlin Capital koncernen, vilken består av 

några mindre företag som driver olika hästverksamheter och en restaurang. Företagen ligger 

inom ramen för att räknas som små, därför använder sig samtliga av K2. Regelverket var valt 

när Westerlund började arbeta i koncernen förutom i ett av företagen. Där hade K3 valts för att 

det fanns ett amerikanskt dotterbolag och en del externa intressenter. Storleken på 

moderbolaget gjorde dock att det kändes överflödigt att använda K3 eftersom det är fler regler 

och kräver mer upplysningar än K2. När dotterbolaget lades ner och de externa intressenterna 

minskade beslutade ägaren och Westerlund att byta till K2.  

 

Jenny Ericson Ahlenbäck arbetar som ekonomiansvarig på Pro Quality Aktiebolag. Detta 

företag  pressar priserna på golfartiklar, det är ett samarbete mellan olika golfshoppar för att få 

bra villkor från leverantörer. Pro Quality Aktiebolag består av medlemmar som äger 

golfshoppar runt om i landet. Ericson Ahlenbäck använder K2 som de flesta småföretagare gör 

i Sverige. Hon säger att det är ett litet aktiebolag så de är tvingade att ha det regelverket. Innan 

K2 kom krävdes mer upplysningar och fler noter, men när K2 till slut kom blev årsboksluten 

något förenklade. Ericson Ahlenbäck upplever inte att det är någon jättestor skillnad mellan 

K2 och K3, bara lite fler poster och noter i årsredovisningen. 

4.1.2 Hinder med implementering av nya redovisningsstandarder  

Hasselblom anser inte att det finns några egentliga hinder med att införa nya 

redovisningsstandarder eller regelverk, utan mer att det kan upplevas som jobbigt när det 

kommer till nya regler. Något som var en stor omställning för Hasselblom var 

penningtvättslagen som ställer mycket högre krav på dokumentation och det tog mycket tid 

med verklig huvudman. Det upplevs som jobbigt när det finns annat att göra och det känns inte 

alltid lika relevant för vissa typer av kunder, men det måste ändå göras. Är det större ändringar 

som till exempel att skatteregelverket ändras så tar det tid, kostar pengar och företaget får 

anpassa sig till det. Hasselblom berättar dock att det är just sådana ändringar som, att nya 
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regelverk och standarder införs, skapar arbete för redovisningsbyråer och revisionsbyråer. Ett 

annat exempel Hasselblom tar upp, vilket även Westerlund gör, är General Data Protection 

Regulation (GDPR), det vill säga den nya lagen som ersatte personuppgiftslagen (PUL). Det 

blev en del extra arbete med GDPR och då gäller det att reglerna tillför en säkerhet som 

motiverar kostnaderna. 

 

Hasselblom berättar att det finns olika informationskällor som företagare kan ta hjälp av när de 

ska implementera och tillämpa nya regelverk. Dessa kan till exempel vara 

branschorganisationen SRF och Tholin som han själv använder sig av. Det går att ha ett 

abonnemang på Tholin där förändringar angående moms, skatt och löner hela tiden uppdateras. 

Det gäller att hålla koll på nyhetsflödet generellt sett för att få reda på eventuella förändringar 

och vilka det kommer att beröra.  

 

Westerlund ser inga egentliga hinder med införandet av nya standarder. Westerlund använder 

sig av Visma och Fortnox, vilka är webbaserade program och uppdaterar sig själva, dessa 

underlättar redovisningen. Westerlund berättar vidare att det ändå är bra att hålla sig 

informerad, hon uppdaterar sig genom bland annat Visma administration och försöker hinna 

gå på Skatteverkets träffar. När det gäller större förändringar tar det givetvis mer tid och innebär 

en större kostnad, som till exempel när GDPR kom innebar det en hel del pappersarbete.  

 

Ericson Ahlenbäck ser inga egentliga hinder med införandet av nya standarder. Ericson 

Ahlenbäck är noga med att hålla koll på ändringar genom att bland annat gå på skatteträffar två 

ggr/år. Dessa innehåller mycket information om vilka ändringar som kommer ske och vad som 

behöver ändras. Ericson Ahlenbäck informerar också om att det går att få utbildning via 

skatteverket om det är större ändringar. Sedan finns det också byråer och liknande som erbjuder 

utbildningar om nyheter inom ekonomi. Ericson Ahlenbäck använder Visma som uppdaterar 

sig självt och talar om när förändringar sker. 

4.1.3 Hur en förändringsprocess kan gå till  

Vid en eventuell förändringsprocess går det väldigt enkelt för Hasselblom då han är den enda 

anställda i företaget. Först sätter Hasselblom sig in i vad förändringen innebär för företagets 

del, eller för företagets kunders del. Sedan får företaget lägga upp rutiner för hur det skall 

hanteras och till sist följa upp så att förändringen har blivit genomförd. Hade Hasselblom haft 

anställda hade det blivit en större del då han, inom företaget, måste få samordnat vem som ska 

göra vad och sedan sprida all information. Det faktum att företagen är små även i koncernens 

företag hos Westerlund gör att förändringar inte behöver genomgå så många led då ägare och 

styrelse är samma person. Förändringsprocessen startar därmed relativt snabbt och går smidigt 

för Westerlunds företag.  

 

Implementeringsprocesser går också väldigt lätt, snabbt och smidigt på företaget där Ericson 

Ahlenbäck arbetar. Om det är något som är tvingande har styrelsen förtroende för Ericson 

Ahlenbäck så hon gör det som ska göras. Om det gäller frivilliga förändringar tas de upp med 
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styrelsen, vilken består av fem personer. Styrelsen har inte så stor kunskap kring bokföring och 

redovisning därför går de oftast med på de förändringar som Ericson Ahlenbäck föreslår. 

4.1.4 Stöd från revisionsbyråer 

Hasselblom använder sig inte av någon revisor i sitt företag, han känner inte att det behövs då 

han är den enda anställda samt att han själv är mycket kunnig på området. Hasselblom arbetar 

mycket med revisorer för sina kunder och det finns både för-och nackdelar med att ta hjälp av 

en revisor. Det kan vara bra att ha någon oberoende som granskar räkenskaperna, samt ha 

någon att föra en diskussion med. Revisorerna har ofta ett kontaktnät med skatteexperter vilka 

företagarna kan ta kontakt med för att få rådgivning.  

 

Hasselblom berättar att det är väldigt viktigt vem man har som revisor när det gäller mer 

komplexa sammanhang så att man får rätt hjälp. Det kan exempelvis vara att man vill finansiera 

bolaget på annat vis så som via konvertibler9, eller att man har en koncern som börjar bli mer 

avancerad och större. Det är då en trygghet med revisorer, vilket även gäller när vi pratar om 

IFRS i och med att det är så pass komplext med notapparat och så vidare. Det kan då vara bra 

att ha en revisor som arbetar mycket med det och inte gör det endast en gång per år.  

 

Westerlund berättar att tre av koncernens företag har revisor. De andra är relativt små och alla 

hänger ihop mer eller mindre så där känns det inte nödvändigt. Eftersom Westerlund sitter 

ensam och går igenom allt så tycker hon att det är skönt att någon går igenom och kollar så 

inget blir fel eller att något har missats. Westerlund har bra kontakt med företagens revisor och 

säger att han även svarar på en del frågor. Dock har Westerlunds revisor inte så stor kunskap 

kring till exempel momsfrågor eller frågor kring den löpande bokföringen, där söker 

Westerlund antingen information på till exempel Skatteverket eller Visma Administration.  

 

Det är skönt att någon granskar och ifrågasätter säger Westerlund, hon får feedback på sitt 

arbete och kan till viss del bolla med revisorn om hur boksluten ska läggas upp. Revisorn som 

används i dagsläget i koncernen är Westerlund väldigt nöjd med. Westerlund berättar att han 

alltid försöker förstå hur hon har tänkt och kommer med frågor och konstruktiv kritik. 

Westerlund berättar att hon har varit med om revisorer och konsulter som är ute efter att såga 

och antar att det arbete som gjorts är felaktigt. Det leder till minskat förtroende för revisorer 

och konsulter, men också dubbelarbete samt en kostnad för företaget i slutändan. 

 

Företaget som Ericson Ahlenbäck arbetar på är tvingade till att använda sig av en revisor då de 

uppnår två av gränsvärdena. Det finns tre gränsvärden för privata aktiebolag: företaget har fler 

än tre anställda, en nettoomsättning på mer än 3 miljoner och mer än 1,5 miljoner i 

balansomslutning. Om två av dessa uppfylls måste företaget använda sig av en revisor. Ericson 

Ahlenbäck tycker inte att en revisor hade behövts i detta företag för att hon behärskar att göra 

årsbokslut. Ericson Ahlenbäck är noggrann med bokföringen under året och trycker på att det 

är viktigt att vara professionell. Ericson Ahlenbäck arbetar tillsammans med sin man i företaget 

och för att visa för övriga medlemmar att allt går rätt till vill hon att ingen attesterar sina egna 

                                                 
9 Instrument som liknar en obligation 
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utgifter. Att årsredovisningen granskas av en revisor är bra för aktieägare och externa 

intressenter, det blir som att få en godkänd stämpel säger Ericson Ahlenbäck. 

4.2 Intervju med revisorer 

4.2.1 Vad revisionen tillför små företag 

Kim är auktoriserad revisor och tycker att revisionen kan tillföra ett stort värde till företag, men 

det beror på storleken. Ett enmansföretag har inte ett lika stort behov av en revisor som större 

företagare. Att ta hjälp av en revisor kan många gånger innebära en kvalitetsstämpel om 

företaget är i behov att ta lån hos en bank eller liknande.  

 

Pär Spolén är auktoriserad revisor och driver sin egen byrå Spolén & Partners AB. Spolén säger 

att revision framförallt är till för aktieägare och externa intressenter. I små företag är styrelse 

och aktieägare oftast samma person. Om företaget inte når upp till minst två av de tre 

gränsvärdena, som nämns i 4.1.4, behöver de inte ha revisor. Spolén agerar mer som rådgivare 

för dessa företag för att de ska ha någon som kan regelverket. Spolén hjälper dem att hålla 

ordning på räkenskaperna och ser till att de inskickade siffrorna är korrekta. Genom dialog med 

företaget kan Spolén hjälpa dem på traven, men talar också om när nyheter är på väg. 

4.2.2 Rådgivning vid implementering av nya redovisningsstandarder 

Kim påpekar att de börjar informera sina kunder i ett tidigt skede om vad en förändring av en 

redovisningsstandard eller en implementering av en helt ny redovisningsstandard kommer att 

innebär för företaget i fråga. Kim menar att det beror på företaget, hur mycket de klarar av 

själva och vilken kunskap de besitter sedan innan. Det är alltså inte alla som behöver lika 

mycket rådgivning vid en implementering, medan andra behöver stöd genom hela processen. 

De flesta företag använder sig av något bokföringsprogram som oftast har någon slags mall att 

följa vid årsbokslut. Spolén brukar sätta sig med redovisningskonsulten eller den som sköter 

bokföringen och de lägger tillsammans fram förslag och landar i svar på frågor. Sedan går de 

igenom om mallen behöver justeras och diskuterar om något behöver läggas till eller tas bort. 

I detta läge agerar Spolén mest samtalspartner och informerar. Spolén är revisor, men beroende 

på företagets kunskapsnivå agerar han nästan som en konsult till vissa, det gäller att anpassa 

sig efter kunden. Egentligen är det konsulten eller den ekonomiansvariga som tar fram 

underlaget, sedan granskar Spolén. 

4.2.3 Åsikter om den nya internationella redovisningsstandarden för små företag 

Kim tycker att IFRSSE kan vara jättebra för små företag som är internationella eller tillhör 

större koncerner, där moderbolaget är noterat, och som redovisar enligt IFRS. Kim påpekar 

samtidigt att små företag som endast bedriver verksamhet inom Sverige inte kommer att vilja 

tillämpa IFRSSE utan istället kommer att välja K2. Vidare säger Kim att IFRS anses 

upplysningstungt och att IFRSSE kan vara en förbättring för små företag som har ett behov av 

en internationell standard.  
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Ingen av Spoléns kunder använder sig av IFRSSE, han är därför inte så insatt i det regelverket. 

Spolén tror inte att det är så många mindre företag som vet vad IFRSSE är. Spolén anser att det 

inte behövs i de små svenska företagen, men ser att det kan vara en fördel i till exempel 

fastighetsbolag då IFRSSE använder värdering till verkligt värde. Värdering till verkligt värde 

kan också vara bra om företaget ska ta ett större banklån. Spolén säger att K2:s och K3:s 

årsredovisningar egentligen inte säger så mycket om hur det ser ut i verkligheten, men samtidigt 

finns inte så många parter som efterfrågar det. Spolén säger att nackdelen med IFRSSE är att 

det är krångligt. Spolén ser inte att fördelarna med verkligt värde väger upp nackdelen.  
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5. Analys 

5.1 Val av redovisningsstandard 

Samtliga företagare vi har intervjuat väljer att använda sig av K2 som är nationell GAAP i 

Sverige. Enligt Litjens et al. (2012), Perera & Chand (2015) använder småföretagarna generellt 

sett hellre att använda sig av nationella GAAPs än att ta sig an IFRSSE.  De intervjuade 

företagen har inga externa finansiärer eller intressenter och har inte tänkt att expandera sin 

verksamhet under de kommande åren. De ser därför ingen anledning till att använda något 

annat regelverk än K2. En av företagarna säger att när beslutet fattades stod valet mellan K2 

och K3 som redovisningsstandard. Enligt Ulander (2016) måste företag göra ett aktivt val 

eftersom K3 är förvalt som redovisningsstandard i Sverige. K2 används för att det krävs färre 

upplysningar än K3 och IFRSSE samt är mer tidseffektivt eftersom de kan använda sig av 

schablonlösningar.  

 

Revisorernas åsikter går isär en aning när det gäller val av redovisningsstandard. Enligt 

Aggestam Pontoppidan (2010) har små företag inte något behov att använda sig av IFRSSE, 

såvida de inte har externa relationer på internationell nivå eller har planer på att expandera i 

framtiden. Det är relativt få småföretagare som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom 

EU (Gouardéres, 2018). Aggestam Pontoppidan (2010) skriver även att det blir en 

kostnadsfråga och en fråga om komplexiteten med att implementera IFRSSE i små företag. 

Båda revisorerna påpekar att K2 är det som passar småföretagarna bäst. Den ena revisorn säger 

dock att IFRSSE är bra, passar framförallt små företag som har internationella kopplingar eller 

tillhör koncerner där moderbolaget är noterat och redovisar enligt IFRS. Samma revisor tycker 

att IFRSSE kan vara en förbättring för små företag som har ett behov av en internationell 

standard eftersom IFRS anses som upplysningstungt, det vill säga att det krävs lite mer arbete 

och kostar mer. Den andra revisorn anser att det inte finns någon anledning för små svenska 

företag att välja något annat än K2, av tids-och kostnadsskäl, såvida de inte är så stora att de är 

tvingade att använda K3.  

5.2 Hinder med implementering av nya redovisningsstandarder 

I företagen är det ofta samma person som äger och driver företaget vilket gör att processen 

kring beslut går smidigt. Små företag har få led att ta sig igenom när beslut av olika omfattning 

ska fattas. Det är därför inte så komplicerat att implementera standarder i små företag eftersom 

det inte krävs en så stor process för att fatta beslut. En av företagarna säger, att hindret för 

honom är, att hans kunder ibland tycker att förändringar i en viss typ av regler är irrelevanta 

och därmed känns jobbiga att genomföra. En annan företagare påpekar att större förändringar 

som till exempel GDPR innebär stora kostnader och tar tid. Det som ofta skapar problem med 

implementering av en ny standard enligt Weaver & Woods (2015) grundar sig i att företagen 

ofta saknar utbildning för det. De intervjuade företagen saknar däremot inte utbildning eftersom 

de söker information och använder bokföringsprogram som uppdaterar sig själva och därmed 

underlättar arbetet med förändringar av standarder.  
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Lundqvist (2014) skriver att företagare påpekar att det saknas vägledning kring hur IFRS ska 

implementeras och tillämpas. IFRS kan ge olikartad tillämpning på grund av att nationella 

normgivare tolkat IFRS olika (Lundqvist, 2014). Samtliga företagare har svarat på ett vis som 

indikerar att även nationella GAAPs kan tolkas på olika sätt och därmed blir svåra att tillämpa. 

Två av företagarna anser att K3 har fler regler att förhålla sig till samt att det krävs mer 

upplysningar, medan den tredje inte tycker att det är så stor skillnad mellan K2/K3. Skillnaden 

mellan de olika företagens tolkningar av K-regelverken kan bero på att de verkar i olika städer 

och branscher. Samtliga företagare är dock överens om att större förändringar kräver både 

mycket tid och kan vara kostsamma för de mindre företagen.  

 5.3 Hur en förändringsprocess kan gå till  

Förändringsprocesserna i de respektive företagen går snabbt och smidigt gällande processen 

för beslutsfattande. En av företagarna säger att eftersom han är ensam anställd så fattar han alla 

beslut själv. De andra två företagarna har få anställda och förtroende från sin ledning, vilket 

innebär att de kan fatta beslut utan att gå igenom flera personer först.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2019) går en förändring igenom fyra faser innan förändringen anses 

vara implementerad. Första fasen är behovsinventering då företaget ser över behovet av 

förändringen (Socialstyrelsen, 2019). Samtliga företag är små, vilket innebär att de inte behöver 

diskutera med så många personer om ett behov av förändring finns. Besulten i de samtliga 

företagen går därmed enkelt och snabbt, speciellt för den ena företagaren som är ensam 

anställd. Ofta tvingas företagen att införa förändringar då den standard som följs kan vara 

tvingande avseende förändringar av regler, med andra ord hoppas denna fasen över i de flesta 

fall. I andra fasen ska förändringen införas, företaget ser till att bland annat ha rätt material och 

utbilda personalen samt utföra övningar med fortlöpande återkoppling (Socialstyrelsen, 2019). 

När företagarna får reda på att en förändring kommer att ske tar de reda på fakta kring vad 

förändringen kommer att innebära för deras företag. Utbildning behövs sällan i så stor 

utsträckning då de har läst på kring förändringarna och håller sig uppdaterade. En av 

företagarna sparar exempelvis mycket tid på att vara ensam anställd då han inte behöver utbilda 

någon annan eller informera vidare om hur förändringen kommer att gå till. Den tredje fasen 

handlar om att använda kärnkomponenterna, det vill säga relevanta verktyg för att 

implementera förändringen (Socialstyrelsen, 2019). Här spelar det ingen roll om företaget är 

stort eller litet, används inte dessa komponenter kommer förändringen inte att implementeras. 

När företagarna använder sig av Skatteverkets informationsträffar, Tholins abonnemang på 

förändringar i löner och moms samt Vismas bokföringsprogram som uppdaterar sig självt på 

förändringar, använder de relevanta verktyg för att implementera en förändring. Under den 

fjärde och sista fasen ska förändringen vidmakthållas, alltså fortsätta användas. Om fler än 

hälften av de anställda använder den nya metoden anses den implementerad (Socialstyrelsen, 

2019). När företagarna då tillämpar den nya metoden anses den implementerad. 

 

De små företagen har en kort beslutsfattningsväg när det gäller implementering och 

förändringsprocessen blir därmed snabbare och mer effektiv. Oftast är det större förändringar 

som skapar hinder då de blir en större kostnad och tar tid att implementera. Enligt Bruzelius & 
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Skärvad (2004) kan det finns organisatoriska skillnader som innebär att en del företag är vana 

vid förändringar medan andra aldrig har varit med om en förändring.  

5.4 Stöd från revisionsbyråer 

Företagarna har delade meningar om ifall de behöver stöd av en revisor. Samtliga företagare 

tycker att det kan vara bra att även i ett mindre företag använda sig av en revisor. Detta för att 

revisorn kan granska räkenskaperna, se till att de siffror som skickas in är korrekta, sätta en 

kvalitetsstämpel på rapporterna samt ge råd i olika sakfrågor. Enligt PwC (2018) och Basil 

(2018) skapar en revisor, som granskar räkenskaperna, trygghet och ger bättre kontroll genom 

att företag erhåller en kvalitetsstämpel. Om företagarna däremot inte redan har kunskapen kring 

regler och principer är det svårt och tidskrävande för dem att lära sig detta, vilket revisorerna 

kan hjälpa till med. Revisionen kan därför användas som ett verktyg för utveckling (PwC, 

2018;Basil, 2018). En av företagarna anser dock att de inte behöver något stöd från en revisor 

då det inte är så många krångliga poster och hon behärskar det som skall redovisas. Denna 

företagare säger att det enda som en revisor tillför i hennes företag är en stämpel. De två andra 

företagarna tycker inte heller att en revisor tillför så mycket då de själva besitter kunskapen.  

En av företagarna säger däremot att det känns tryggt att någon granskar räkenskaperna så allt 

blir rätt.  

 

Revisorerna anser att det beror på företagets storlek om de behöver en revisor eller ej. Ju större 

företag desto mer komplexa räkenskaper har de och då kan det kännas skönt att de är granskade 

så att korrekta siffror redovisas. Enligt PwC (2018) kan revisorerna ge löpande rådgivning och 

agera som ett bollplank när det kommer till ekonomifrågor. De ger även förtroende hos 

investerare, leverantörer och kunder (PwC, 2018). En av revisorerna agerar efter vad hans 

kunder har för behov. En del behöver endast en granskning och eventuellt kommentarer på 

resultatet medan andra vill ha hjälp och rådgivning både före, under och efter en 

implementering. Många företag tar hjälp av revisorer eller redovisningskonsulter för att planera 

en förändringsprocess samt identifiera och mildra de tillkommande problemen som en 

implementering medför. Tillsynsmyndigheterna ger väldigt lite guidning när det gäller valet av 

en implementeringsstrategi. I praktiken är det främst revisionsbyråer som ger guidning för 

implementering (Weaver & Woods, 2015). Revisorerna försöker tidigt förbereda företagen på 

de implementeringar som komma skall för att underlätta och hitta en bra 

implementeringsstruktur. Det blir en särskilt aktuell kostnads-och komplexitetsfråga hos de 

allra minsta företagen i frågan om en implementering av IFRSSE. Syftet med IFRSSE är att 

vara mindre komplex och mer kostnadseffektiv än IFRS, men det är svårt att bedöma om det 

verkligen är så (Aggestam Pontoppidan, 2010). Ingen av företagarna använder IFRSSE, de 

tycker att det är för komplicerat och kostnaden för att följa ett mer komplext regelverk blir för 

hög. Ena revisorn nämnde att även om IFRSSE värderar till verkligt värde, vilket kan vara bra, 

så finns det ingen intressent som kräver det bland de allra minsta. Skillnaden blir väldigt liten 

med tanke på att det handlar om betydligt mindre belopp i de små företagen gentemot de stora.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien är att förklara hur små företag resonerar i valet av redovisningsstandarder. 

Syftet är även att undersöka hur de skulle hantera en eventuell implementering av en ny 

internationell standard som till exempel IFRSSE. Med hjälp av den empiriska studien och 

litteraturstudien har vi undersökt och belyst varför småföretagare valt att använda nationella 

GAAPs framför internationella standarder. Vi har undersökt och belyst hur små företag skulle 

hantera en eventuell implementering av en ny internationell standard och hur denna 

förändringsprocess skulle kunna gå till. Vi har även tagit hänsyn till revisorernas syn på vilket 

stöd de kan bidra med till småföretagare. Detta för att se om småföretagare får det stöd som 

behövs för att kunna genomgå en implementeringsprocess. Vi ville även ta reda på hur 

revisorerna ställer sig mot en internationell redovisningsstandard som IFRSSE. Våra slutsatser 

påverkas av revisorernas syn på det sätt att de förstärker våra dragna slutsatser för 

småföretagarna. Både revisorerna och småföretagarna anser i stort sett att det inte finns någon 

nytta för småföretagarna att använda en internationell standard såvida de inte planerar att 

expandera eller har externa relationer.  

 

Småföretagarna: 

❏ väljer hellre nationell GAAP, K2, framför internationell redovisningsstandard, 

IFRSSE, 

❏ har lite kännedom kring vad IFRSSE är för något, 

❏ har ej användning för en internationell redovisningsstandard som IFRSSE såvida de 

inte planerar att expandera, har externa relationer eller tillhör en koncern där 

moderbolaget är noterat, 

❏ ser inga stora problem med att implementera nya standarder, 

❏ tycker att information finns lättillgängligt, 

❏ tycker att det finns bra bokföringsprogram som upplyser användarna om nya lagar och 

regler, samt uppdaterar sig självt i enlighet med förändringar. 

  

Revisorerna anser att: 

❏ revisionen tillför ett stort värde till företagen, men det beror på storleken. Alla har inte 

lika stort behov av en revisor, 

❏ behöver företagen rådgivning vid implementering kan de få både stöd och råd vid val 

av implementeringsstrategi och genomförande, 

❏ IFRSSE är komplext, tidskrävande och ej kostnadseffektivt jämfört med K2, 

❏ IFRSSE kan vara bra för de små företag som är internationella eller som tillhör större 

koncerner där moderbolaget är noterat och redovisar enligt IFRS, 

❏ IFRSSE kan vara en förbättring för små företag som har ett behov av en internationell 

standard jämfört med IFRS som anses som upplysningstungt för små företag. 

 

Med stöd från den teoretiska referensramen är det relativt få små företag som bedriver 

gränsöverskridande verksamhet inom EU. Småföretagare använder hellre nationella GAAPs 
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eftersom en internationell redovisningsstandard som IFRSSE anses vara för komplex och 

tidskrävande, den är inte heller kostnadseffektiv för dem.  

 

Enligt revisorerna och de olika företag vi har varit i kontakt med för att intervjua, anser vi att 

det är relativt få små företag som har insikt i vilket regelverk de använder sig av och hur 

implementering av nya standarder påverkar dem. De använder sig ofta av en 

redovisningskonsult och/eller en revisor som tar hand om i stort sett all deras ekonomi. 

Revisorn ger då stöd och rådgivning angående bokslut och implementeringsstrategier. De 

småföretagare vi har intervjuat är relativt lika, de har relativt liten omsättning och få eller inga 

anställda. Vi drar slutsatsen av våra intervjuer att småföretagarna inte ser några egentliga hinder 

med implementering av nya standarder just eftersom att det är få personer som diskuterar och 

fattar beslut. 

 

Det finns bra program som små företag kan ta hjälp av när de gör sin bokföring. Visma, 

Fortnox, Tholin och Srf är program som är internetbaserade, uppdaterar sig självt och skickar 

ut information om nya lagar och regler. Det finns lättillgänglig information på internet och 

Skatteverket har informationsträffar samt utbildning som företagare kan gå på för att hålla sig 

uppdaterade. 

 

Slutsatserna i denna studie kan dock inte generaliseras till alla små företag över hela världen. 

Studien bygger på ett fåtal intervjuer med småföretagare som är verksamma i Sverige. Detta 

innebär att de små företag som representeras i studien inte har något behov av en internationell 

redovisningsstandard då de inte har externa relationer eller planer på att expandera i framtiden. 

Vi tror därför att det skulle vara intressant att se om företag är intresserade av att får mer 

kunskap kring redovisning och användandet av olika regelverk på grund av den okunskap som 

vi upplever att företagen har. Om vi dock ser det ur en annan synvinkel så är det okunskapen 

som kan utnyttjas av redovisningsbyråer och revisionsbyråer då företagare betalar mycket 

pengar för deras arbete.  

6.1 Bidrag  

Denna uppsats bidrar med att: 

- informera vilka för-och nackdelar det finns med internationella standarder för små 

företag, 

- informera små företag vilket typ av stöd de kan få av revisionsbyråer när det gäller att 

implementera och tillämpa nya standarder och regler, 

- uppmärksamma små företag på vilka hinder som kan uppstå i samband med att 

implementera standarder men också hur det kan hanteras i olika företag. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vår studie är relativt liten kan det vara intressant att göra den igen med fler 

respondenter för att se om utfallet blir annorlunda. Det hade varit intressant att dela upp 

företagen efter storlek och/eller bransch. Det kanske går att finna något mönster i vilken 
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standard som används beroende på vilket land företagen befinner sig i om regelverken används 

på olika sätt i olika länder. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka medelstora företag där 

det skiljer sig i vilken standard de använder och då undersöka vad de har grundat sina val på. 

Det kan också vara av intresse att undersöka om företag skulle vara intresserade av att få till 

exempel en föreläsning om för-och nackdelar med de olika standarderna och vilken som passar 

deras verksamhet bäst. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för revisorer. 

1. Vad anser du att revisionen tillför små företag? (Anser ni att det är många småföretag 

som behöver hjälp av revisorer för att hålla kolla på nya lagar etc?) 

2. Vad tror ni att småföretagen förväntar sig av er? 

3. Är det kostsamt att införa nya regelverk? Vilka kostnader är det som uppstår? 

4. Hur hjälper ni till vid implementering och tillämpningen av nya regelverk? 

5. Hur ser ni på IFRSSE? 

6. Vilka anser ni är fördelarna och nackdelarna med IFRSSE? 

7. Vad tror ni att småföretag tycker om IFRSSE? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för små företag. 

1. Vilken redovisningsstandard använder ni er av? K-regelverk eller IFRS. 

2. Varför har ni valt just den redovisningsstandarden? 

3. Har ni några externa relationer med utlandet? 

4. Har ni tänkt något på att expandera ert företag i framtiden? 

Varför? Varför inte? 

5. Använder ni er av en revisor?  

Varför? Varför inte? 

6. Vad anser ni att en revisor tillför i ert företag? 

7. Ser ni några hinder med att införa nya standarder eller regelverk? 

8. Vad har ni för informationskälla vid implementering och tillämpning av nya 

regelverk? 

9. Hur går en eventuell förändringsprocess till i ert företag? (I form av en 

implementering av nya standarder/regelverk).  
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Bilaga 3: Mönsterkoder små företag 

 

 
 

 

 

 

 



 33 

Bilaga 4: Mönsterkoder revisorer 
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