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SAMMANFATTNING 
 
Det har länge funnit en vilja att harmonisera redovisningen då redovisningstraditionerna 
har skiljts sig åt mellan olika länder. En harmoniserad redovisning underlättar för handel 
och transaktioner mellan utländska företag eftersom en internationaliserad redovisning 
gör att alla talar samma språk. I Europa finns en egen organisation för att reglera 
redovisningen, IASB, och EU valde att arbeta efter deras rekommendationer som därför 
kom att bli obligatoriska för börsnoterade koncernföretag. Övergången till de 
internationella redovisningsstandarderna IAS och IFRS skedde år 2005 och även fast 
redovisningsrådet följt IASB: s rekommendationer tidigare innebar övergången åtskilliga 
problem. Några av standarderna stred mot tidigare regler i årsredovisningslagen då de 
nya standarderna innebar värdering till verkligt värde som ej var tillåtet i Sverige tidigare. 
Detta var en av svårigheterna som implementeringen av IFRS innebar och konsultbyråer 
förutspådde ett ökat behov av konsulthjälp.  
 
Det leder oss därför in på frågeställningen i uppsatsen: 
Hur har problematiken med implementeringen av IFRS påverkat företagens utnyttjande 
av konsulttjänster? 
 
Syftet med studien är: 
Eftersom införandet av IFRS har inneburit komplikationer och betydande förändringar 
för en del företag vill vi få en klarhet i om det finns ett samband mellan införandet av 
IFRS och ökade konsultkostnader. Vi vill även undersöka hur företag arbetar med dessa 
förändringar och hur de olika förhållningssätten då påverkar konsultutnyttjandet. Detta 
utförs genom att först göra en materiell undersökning av börsnoterade företag och 
därigenom välja ut ett antal företag för intervjuer. 
 
I studien har författarna valt att utgå från ett deduktivt angreppssätt, att pröva teorier i 
verkligheten och på så sätt bekräfta dessa. Det har både använts en kvantitativ och 
kvalitativ metod i studien. Först studerades 20 årsredovisningar från börsnoterade företag 
och utifrån dessa kontaktades fem för intervjuer. Med hjälp av teorierna utformades en 
intervjuguide som ledde till ett brett och intressant material för empirin. 
 
Resultatet från studien är att många faktorer har påverkat konsultutnyttjandet. Eftersom 
det är svårt att forma standarder som passar alla redovisningskulturer har detta bidragit 
till att standarderna kan ha blivit svårförståeliga och teoretiska. Detta leder till ett behov 
av konsulter för att tyda och förklara standarderna. En annan företeelse som påverkat 
konsultutnyttjande är svårigheten att förändra redan existerande synsätt och traditioner i 
företagen. Om redovisningen fungerat bra i företaget kan det vara svårt att förstå syftet 
med att göra en omfattande förändring. Det har därför behövts konsulter för att göra 
omstruktureringar och för att skapa nya rutiner i företagen. Värderingsproblemet är ett 
annat exempel på en djupt rotad tradition som har varit svår att förändra. Det har även 
varit svårt för företagen att utföra dessa värderingar själva och därför har konsulter anlitas 
för att forma värderingsmodeller och även för att implementera dessa. Studien har visat 
att interna resurser har använts i stor utsträckning hos företagen Eftersom egen personal 
har använts i första hand har konsulter inte behövts i samma omfattning. Företagen har 



 

 

även anlitat konsulter i utbildningssyfte av den egna personalen men interna resurser har 
använts för det fortsatta arbetet. Gemensamt för alla dessa faktorer som påverkat 
konsultutnyttjandet är att konsulterna hela tiden funnits där som bollplank. Företagen har 
samarbetat med konsulterna och haft en ständig dialog med dem. Sammanfattningsvis 
kan det sägas att konsultutnyttjandet har ökat i och med införandet av IFRS, men att 
ökningen inte varit så stor i jämförelse med förändringen som skett. 
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel är en introduktion till vår studie och ska ge läsaren en förståelse för ämnet. 
För att leda läsaren fram till problemet beskrivs redovisningens bakgrund och 
anledningen till behovet av gemensamma redovisningsstandarder. Därefter beskrivs 
uppsatsens syfte och avgränsningar för att ytterligare begränsa studien. 
 

1.1 Problembakgrund 
Huvudsyftet med redovisning är att delge ekonomisk information till externa och interna 
intressenter. Denna information bör vara utformad på ett sätt som skapar en rättvisande 
och tydlig bild av företaget. Den externa redovisningen kan beskrivas som ett språk för 
att ge finansiell information.1 Detta språk har funnits länge, men utformningen och 
användningen av språket har utvecklats under åren och mellan olika länder. 
 
Krav på att redovisa är ingen ny företeelse men utformningen och reglerna varierar dock 
från land till land. Det finns två tydliga traditioner inom redovisningen, den kontinentala 
och den anglosaxiska traditionen. Dessa traditioner har två olika angreppssätt för 
redovisningen. Den kontinentala traditionen har sin utgångspunkt i existerande lagar och 
förordningar medan den anglosaxiska baseras mer på ett traditionsbundet sätt att angripa 
redovisning.2 I Europa har redovisningen länge byggts på den kontinentala traditionen 
med undantag av Holland, Storbritannien och Irland. På senare tid har redovisningen 
influerats av den anglosaxiska traditionen som har sina rötter i USA. Därifrån kommer 
begreppet ”true and fair” som på senare tid blivit en viktig princip i den europeiska 
redovisningen3   
 
Genom att handel och etablering av utländska företag har ökat understryks skillnaderna 
mellan de olika traditionerna. För att skapa samstämmighet har redovisningstraditionen 
övergått till den anglosaxiska traditionen, om än lite modifierad. I och med denna 
övergång har det, i Europa, skapats en ”egen” organisation för att reglera redovisningen, 
International Accounting Standards Board (IASB).  EU beslutade att arbeta efter IASB: s 
rekommendationer då de insåg att det blir svårt för dem att själva justera den utveckling 
som hela tiden sker inom redovisning.4   
 
Efter att EU beslutat att följa IASB: s rekommendationer började arbetet mot en mer 
internationell redovisning. År 2002 kom IAS-förordningen vilket innebar att från och 
med år 2005 ska alla företag som är börsnoterade utföra sin koncernredovisning så att den 
överensstämmer med de standarder som angivits i förordningen.5 För svensk redovisning 
innebär dessa nya regler ett antal förändringar. Redovisningsrådet har i och med dessa 
förändringar fått en ny roll och anpassningen av svenska rekommendationer efter 

                                                 
1 Smith, Dag. Redovisningens språk, s. 11  
2 Ibid. s. 67-68 
3 Ibid. s. 67, 70 
4 Ibid. s. 71 
5 Ibid. s. 71 
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International Accounting Standards (IAS) var redan innan övergången år 2005 nästan 
avklarade.6  Det uppstod dock svårigheter att implementera vissa av standarderna7 och en 
total anpassning var från början inte möjlig då vissa av de nya standarderna stred mot 
årsredovisningslagen.8  
 
För att förstå vissa av de organisatoriska svårigheterna med att implementera IFRS 
(International Financial Reporting Standards) bör man se på organisationers beteende vid 
förändringar. Organisationer är, som världen, i oavbruten förändring. Att hela tiden 
förändras är något grundläggande och nödvändigt för att följa med i utvecklingen. De 
flesta problem som finns i organisationer uppstår från förändringar i omgivningen.9 När 
det då sker en enorm förändring som införandet av IFRS innebär, får detta ansenliga 
effekter på kompetensbehovet i företagen.  
 
Ytterligare problem vid implementering av IFRS är att standarderna kan upplevas som 
komplexa och svårförståliga. Företagen kan ha svårigheter med att applicera 
standardernas innebörd på det egna företaget.10 På grund av detta kan det vara aktuellt för 
företaget att anlita extern hjälp för att ha möjlighet att hantera och förstå de nya 
standarderna. Det kan därför uppstå större kostnader, i form a konsulthjälp, för företagen 
vid implementering av IFRS. Vid införandet av standarderna år 2005 förutspådde KPMG: 
s chef en ökning i sin rekrytering med 10 000-15 000 personer. KPMG menar att denna 
ökning visserligen delvis beror på en tillväxt i konjunkturen men även att en viss del av 
ökningen beror på införandet av de nya standarderna.11  
 
Införandet av IFRS har inneburit ett omfattande arbete för företagen och i och med det 
även stora kostnader. Det är naturligtvist viktigt vid en sådan omfattande normförändring 
att undersöka om det har kostat mer än det smakat. Det bör utredas om standarderna har 
den funktion de är avsedda att ha eller om de ”sätter krokben” för företagen. Det bör även 
tydliggöras om standarderna kräver ny kunskap som företagen inte besitter och om 
standarderna är så omfattande att företagen måste använda sig av extern hjälp. Alla dessa 
frågor återkopplar till den ursprungliga frågeställningen om konsultutnyttjandet vid 
införandet av IFRS och hjälper författarna att få en tydligare bild och förståelse av 
problemet. 

1.2 Frågeställning 
Hur har problematiken med implementeringen av IFRS påverkat företagens utnyttjande 
av konsulttjänster? 

1.3 Syfte 
Eftersom införandet av IFRS har inneburit komplikationer och betydande förändringar 
för en del företag vill vi få en klarhet i om det finns ett samband mellan införandet av 

                                                 
6 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 12 
7 Ibid. s. 12 
8 Smith, Dag. Redovisningens språk, s. 71 
9 Morgan, Gareth. Organisationsmetaforer, s. 276-278 
10 http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Other_Publications/Wong_Report_Final.pdf. 2007-03-26. 
11 http://di.se/Index/Nyheter/2005/02/11/133032.htm?src=xlink, 2007-03-26. 
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Teoretisk metod 

Teori 

IFRS och ökade konsultkostnader. Vi vill även undersöka hur företag arbetar med dessa 
förändringar och hur de olika förhållningssätten då påverkar konsultutnyttjandet. Detta 
utförs genom att först göra en materiell undersökning av börsnoterade företag och 
därigenom välja ut ett antal företag för intervjuer. 

1.4 Avgränsningar 
För att få en mer spetsad undersökning och därmed ett tydligare utfall har vi valt att se på 
koncernföretag i specifika branscher. De branscher som valts ut för att studeras mer 
ingående är skogs-, fastighets- och investmentbranschen. Vi tror att övergången till IFRS 
har varit mer problematisk för dessa företag och därigenom lett till ett ökat behov av 
extern hjälp. Det är därför intressant och en fördel för denna studie att undersöka företag i 
dessa branscher då resultatet troligtvis blir mer tydligt. 

1.5 Förkortningar 
IASB International Accounting Standards Board 
 
IAS International Accounting Standards 
 
IFRS International Financial Reporting Standards 
 
RR Redovisnings Rådet 
 
FASB Financial Accounting Standards Board 
 
US GAAP General Accepted Accounting Principles 
 
IASC International Accounting Standards Committee 
 
I denna uppsats kommer benämningen IFRS syfta till införandet av de internationella 
redovisningsstandarderna år 2005. 

1.6 Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel kommer vi in på teoretisk metod. 
Där behandlas val av ämne, förförståelse, kunskapssyn, 
undersökningsmetod, angreppssätt och perspektiv. Vidare finns 
även en förklaring av vår informationsinsamling och källkritik. 

 
Teorikapitlet innehåller många delar, vi förklarar införandet av 
IFRS och harmonisering av redovisning. För att finna svar på 
syftet används några generella teorier, normförändrings-, 
förändrings- och institutionell teori samt teorier om konsulter. 
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Empiri 

Praktiskt metod 

Analys 

Sanningskriterier 

Litteraturlista 

Slutsats 

 
Detta kapitel redogör för hur studien praktiskt är utförd. Här 
förklaras även hur urvalet har gjorts samt en beskrivning av 
dokumentstudien och hur intervjuerna utfördes. En beskrivning 
av intervjuguiden finns även som leder oss in på nästa kapitel. 

 
Empirin tar först upp resultatet av dokumentstudien i en mindre 
omfattning. Den största delen av empirin kommer från våra 
intervjuer och är även utformad efter intervjuguiden. Utifrån 
detta material har vi sedan gjort en analys. 

 
Analysen innehåller tolkningar och djupare analys av empirin 
med hjälp av de tidigare presenterade teorierna.  
 
 
 
 
Till slut når vi fram till att besvara syftet i uppsatsen. I detta 
kapitel presenteras våra slutsatser som vi lyft fram från analysen. 
 
 

 
För att öka tillförlitligheten i uppsatsen finns detta kapitel och 
det behandlar trovärdigheten samt generaliserbarheten. 
 
 

 
Det sista kapitlet är en förteckning över de böcker, artiklar, 
rapporter, internetsidor, muntliga källor och årsredovisningar 
som använts i uppsatsen. 
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2. TEORETISK METOD 
 
I en studie finns det ett antal tillvägagångssätt att använda sig av för att föra studien 
framåt. Valet av metod är därför viktigt eftersom det påverkar studiens riktning och 
resultat. Nedan kommer våra utgångspunkter och teoretiska metodval att presenteras och 
motiveras. 

2.1 Ämnesval 
Eftersom båda författarna har valt företagsekonomi med inriktning redovisning kändes 
det naturligt att även välja denna inriktning på vår uppsats. Tidigt under utbildningen 
skapades ett intresse för redovisning och en vilja att fördjupa kunskapen inom området. 
När det sedan var dags att besluta om ett uppsatsämne uppstod det vissa svårigheter att 
hitta ett som kändes intressant och outforskat. Vi upptäckte att många uppsatser inom 
redovisning ofta diskuterade snarlika områden. Efter ett försök till ett första förslag 
framkom det att ämnesvalet borde vara mer specifikt och banbrytande. Vi bytte helt 
inriktning och efter mycket diskussioner och hjälp utifrån valde vi det ämne som 
uppsatsen nu handlar om. Intresset för detta väcktes redan under kursen i 
redovisningsteori och praxis. Efter att vi hade läst denna kurs framkom det att det fanns 
en problematik vid implementering och användning av de nya standarderna, IFRS. Vi 
ville då undersöka om denna problematik hade lett till utökade kostnader för företagen. 
Utifrån detta och med hjälp från utomstående kom vi fram till att det vore intressant att 
titta på om kostnaderna för konsulthjälp hade ökat och därefter se hur komplicerad 
övergången egentligen hade varit.   

2.2 Förförståelse  
Alla människor har sina åsikter, känslor och tidigare erfarenheter som påverkar 
angreppssättet och även förväntat resultat. Vetenskapligt kan det diskuteras om en studie 
där forskarens åsikter och värderingar tar över verkligen är giltig och pålitlig. Studien 
som en forskare utför påverkas i många avseendes av dennes värderingar och synsätt, 
alltifrån valet av ämne till slutsatser. 12 Det är därför viktigt att beakta och understryka det 
faktum att forskare påverkas av deras förförståelse. 
 
Linda Nylander är 23 år och uppvuxen i Sundsvall. Efter en gymnasial utbildning med 
ekonomisk inriktning valde hon att arbeta ett år inom handeln för att sedan fortsätta sina 
studier på högskolenivå. Hon valde då civilekonomprogrammet i Umeå, senare med 
inriktning redovisning. På somrarna har hon arbetat som handläggare på Bolagsverket i 
Sundsvall och detta har gett henne en större förståelse för ekonomiska rapporter.  
 
Maria Edberg är 22 år och uppvuxen i Östhammar. Under gymnasietiden flyttade hennes 
familj utomlands för att sedan komma tillbaka till Sverige där Maria avslutade sin 
internationella utbildning på gymnasienivå. Med en fördjupning i nationalekonomi ledde 
detta till ytterligare studier inom ekonomi på Umeå universitet. På somrarna har Maria 
arbetat som vårdbiträde och senare även på en ekonomiavdelning på Forsmarks 
                                                 
12 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.42  
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Kraftgrupp AB. Detta skapade en större förståelse för hur det praktiska arbetet på en 
ekonomiavdelning fungerar. 
 
Maria och Linda läser sjätte respektive femte termin på civilekonomprogrammet och 
studierna har gett goda kunskaper inom området redovisning. Båda författarna har läst 
momentet redovisningsteori och praxis där IFRS och dess problem studerades. Därför har 
de redan innan studiens början en åsikt och en teoretisk förförståelse om att vissa av 
dessa nya standarder har skapat problem. Vi inser att både tidigare erfarenheter och 
studier har ett inflytande och påverkar oss till en viss del i deras arbete med denna 
uppsats.  

2.3 Perspektiv 
Vid utförandet av en studie kan författarna välja att studera problemet från ett visst 
perspektiv, det vill säga ur en viss synvinkel. I denna studie har vi valt att utgå från de 
börsnoterade företagens synvinkel. Argumentet bakom detta val ligger i att det är för de 
börsnoterade företagen i Sverige som de nya internationella redovisningsstandarderna 
gäller, samt att vi valt att studera deras årsredovisningar ingående och även göra 
intervjuer med väl insatta personer på några börsnoterade företag i Sverige. Dessa 
årsredovisningar är utformade av revisorer inom företaget och våra intervjuer sker med 
kunniga personer inom området redovisning. Därför utförs vår studie ur de börsnoterade 
företagens synvinkel. 

2.4 Kunskapssyn 
En människas erfarenheter färgar ofta allt den gör. De påverkar åsikter, värderingar och 
en människas agerande i olika situationer. I denna uppsats kommer endast ett 
positivistiskt och hermeneutiskt synsätt att diskuteras. I och med att både intervjuer och 
en materialstudie utfördes anser vi att det finns en viss kluvenhet i vårt synsätt. Efter 
diskussion kom vi dock fram till att eftersom intervjuerna är centrala i denna uppsats så 
har vi arbetat utefter der hermeneutiska synsättet.  
 
Positivismen bygger på iakttagelser som kan testas13 och detta synsätt kan därför kopplas 
till den kvantitativa metoden då den går ut på att samla in data för att sedan dra 
slutsatser.14 Resultatet av studien ska bli detsamma även vid ändrade förutsättningar, som 
till exempel byte av forskare.15 Studiernas upplägg får heller inte ändras under dess gång 
utan är standardiserat. Denna standardisering skapar goda förutsättningar för 
generalisering av hela populationen.16 Eftersom uppsatsens består till en del av en 
materialstudie kan det hävdas att uppsatsen har påverkats av det positivistiska synsättet. 
Som nämnts ovan så kom vi fram till att studiens fokus ligger på de fem intervjuer som 
gjort och det genomgående synsättet anses därför vara hermeneutiskt. Dokumentstudien 
syftar endast till att bygga upp en teoretisk modell över hur kostnaderna för 
konsultutnyttjandet förändrats mellan år och företagen. 
 
                                                 
13Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 23-24 
14 Holme, Idar Magne, et al. Forskningsmetodik, s. 81 
15 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 24 
16 Holme, Idar Magne, et al. Forskningsmetodik, s. 81 
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Eftersom författarna vill få en ökad förståelse och kunskap om ämnet är det 
hermeneutiska synsättet en förutsättning i studien. Hermeneutik bygger på att forskaren 
redan i början av studien har en förförståelse om ämnet som påverkar dennes 
förhållningssätt17. Författarna hade, redan innan studien genomfördes, en uppfattning om 
att införandet borde ha fört med sig problem och därigenom resulterat i ett ökat behov av 
konsulter. Det hermeneutiska synsättet kan kopplas till den kvalitativa metoden där 
intervjuer utförs. Förförståelsen ses som en viktig del och är grundläggande i processen 
att tolka resultatet.18 Med hjälp av intervjuerna förväntar sig författarna kunna fördjupa 
studien och göra tolkningar om hur konsultutnyttjande har påverkats i och med införandet 
av IFRS. 

2.5 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Det är huvudsakligen två olika metoder som är aktuella för denna studie, den kvantitativa 
och den kvalitativa metoden. Tillvägagångssätten för dessa två metoder medför att 
införskaffandet och behandlingen av information för forskningsämnet skiljer sig avsevärt 
från varandra.19 Den kvantitativa metoden innebär att forskaren analyserar insamlad fakta 
och kan då göra generaliseringar för hela populationen. Till skillnad från de kvantitativa 
forskarna avser de kvalitativa att påvisa människors uppfattning om dess värld snarare än 
att utföra en statistisk undersökning.20 
 
Eftersom uppsatsens fokus ligger på de fem intervjuer som gjort kommer kvalitativa 
metoden att tillämpas. De 20 årsredovisningarna kommer att fungera som ett underlag för 
att välja ut fem företag för intervju. En kvalitativ metod kommer då att tillämpas för att få 
ett djup i studien och en djupare förståelse för hur de enskilda företagen har agerat vid 
införandet av IFRS.  

2.6 Angreppssätt 
Det finns två aktuella angreppssätt för hur forskning kan bedrivas för denna studie, den 
deduktiva och induktiva metoden. Vilket angreppssätt som används är viktigt att 
understryka då detta påverkar studiens utförande. Den centrala processen i en forskares 
arbete är att sammankoppla teori och verklighet och det finns en distinkt skillnad mellan 
dessa metoder21.  
 
Den deduktiva metoden kan beskrivas som bevisandets väg då den går från teori till 
empiri. Forskaren kommer fram till vissa teorier som är aktuella för ämnet och utifrån 
dessa utformas hypoteser som med hjälp av en undersökning prövas i verkligheten. 
Teorierna ligger till grund till den information som undersökningen gett och även för hur 
denna information ska tydas. I det induktiva angreppssättet går forskaren från empiri till 
teori vilket kallas upptäckandets väg. Det kännetecknas då av att en undersökning utförs 

                                                 
17 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 26 
18 Ibid. s. 27  
19 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 12 
20 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, s. 13 
21 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 20. 
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som sedan genererar teorier. En nackdel med denna metod är att de teorier som erhålls 
enbart är grundade i studien och kan eventuellt vara ett tillfälligt utslag.22  
 
Det angreppssätt som valts i denna studie är det deduktiva. Eftersom författarna vill ta 
reda på hur konsultutnyttjandet påverkats vid införandet av IFRS handlar det inte om att 
frambringa nya teorier inom området, utan att med hjälp av befintliga teorier forma en 
studie som kan bidra till ett resultat. Vid utformning av intervjuguide för empirin har 
teorierna använts som stöd för att åstadkomma ett relevant utfall. Därför har teorin 
använts för sedan prövas i verkligheten. 

2.7 Informationsinsamling 
För att kunna styrka sina hypoteser och antaganden bör studien bestå av någon form av 
informationsinsamling. Beroende på vilken slags studie man har valt varierar sättet att 
samla in information.23  
 
Det finns två typer av källor där forskare kan finna information, sekundära och primära 
källor. Primära källor avser källor där informationen är avsedd för den aktuella studien, 
till exempel intervjuer och protokoll. Sekundära källor är dock inte direkt avsedda för att 
stödja studien utan skapar ett underlag för studien, exempel på detta är litteratur, 
tidningar och årsredovisningar.24 
 
Forskare använder sig ofta av både sekundära och primära källor. De går först igenom 
sekundära källor för att få en uppfattning och förståelse för ämnet för att sedan gå vidare 
till de primära källorna.25 I denna studie kommer både sekundära källor, i form av 
årsredovisningar och litteratur, och primära källor, i form av intervjuer, att användas. 
 
Trovärdiga studier bör innehålla en rad olika källor för att styrka de fakta som tagits upp. 
Första steget i studien var att får en övergripande förståelse för problematiken, de 
sekundära källorna kom därför väl till pass. Vår informationssökning startade med hjälp 
av sökmotorn ALBUM på Umeå Universitetsbibliotek. Den var till en början ganska bred 
för att få tillgång till så mycket information som möjligt samt för att upptäcka vilka 
teorier som kunde vara aktuella inom området. Några av sökorden var till en början 
införandet av IFRS, konsulter och förändringsteori. När vi sedan började få en 
uppfattning om vilka teorier som var aktuella för oss fortsattes vår sökning i ALBUM och 
även i Business source premier med ord som normförändring, redovisningsförändring, 
harmonisering, institutionell teori, internationella redovisningsstandarder. Denna gång 
gav sökningen mer relevant litteratur och även några artiklar inom området. För att få 
ytterligare uppslag till litteratur studeras även andra artiklars och uppsatsers 
litteraturlistor. Litteraturen bidrog till nya infallsvinklar och nya idéer om hur problemet 
skulle angripas. Efter att ha studerat denna information övergick författarna till att börja 
studera företagens årsredovisningar för att se vilka företag som kunde vara intressanta att 
boka en intervju med.  

                                                 
22 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 21. 
23 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 54 
24 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, s. 94 
25 Ibid. s. 93 
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2.8 Källkritik 
I dagens samhälle är det viktigt att kunna ”rensa” i all den information vi utsätts för varje 
dag. Att kunna vara selektiv och kritisk när det söks efter källor till en studie är bland det 
viktigaste då detta påverkar både trovärdigheten i uppsatsen och även kvalitén. Beroende 
på vilken slags information det är och vart den har hittats bör olika vikt läggas vid 
materialet. Författarna har i denna studie använt sig av fyra olika slags källor; artiklar, 
Internet, litteratur och muntliga källor.  
 
Alla artiklar som valts och använts i denna studie är alla vetenskapliga artiklar och tagna 
från universitetsbibliotekets databas. Eftersom artiklarna är vetenskapliga har de blivit 
granskade och lästa av många vilket betyder att sanningshalten i dem antagligen är stor. 
Det kan därför sägas att detta är ett mycket tillförlitligt material som även tillfört studien 
nya teoretiska utvecklingar och diskussioner på området.  
 
Vidare har även Internet använts i stor utsträckning. Denna källa kan vara mycket osäker 
och det bör läggas stor fokus på att hitta likvärdig information på ett flertal ställen för att 
med säkerhet veta att informationen stämmer. Informationen som tagits från denna källa 
har dock tagits från företagens egna hemsidor eller från andra hemsidor som har stor 
trovärdighet. Företagens egna hemsidor har använts flitigt då både information om 
företagen och årsredovisningar tagits därifrån. Eftersom informationen tagits från 
primärkällan är trovärdigheten stor och anledningen att ifrågasätta den är liten. 
Ytterligare information som tagits från Internet är angående kraven på 
redovisningskonsulter. Eftersom författarna då valt att gå in på hemsidor som 
tillhandahåller licenser och auktoriserar redovisningskonsulter kommer kraven direkt från 
dem och tillförlitligheten är då stor.  
 
Ytterligare källor som använts är litteratur som lånats på universitetsbiblioteket. 
Litteraturen som använts i denna studie är mycket teoretisk och flera källor till samma 
ämne har därför varit många. Genom att använda flera källor får författarna en mer 
övergripande och sammanhängande bild av informationen. Det är svårt att utvärdera varje 
bok som använts men genom att använda sig av detta system är sannolikheten för felaktig 
information mindre. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel behandlas de teorier som är aktuella för uppsatsen och som kan ge läsaren 
en djupare förståelse och kunskap om problematiken som ligger till grund för studien. 
Valet av teorier grundar sig i en vilja att tydliggöra anledningen till införandet av IFRS, 
hur detta kan resultera i svårigheter för företagen som i sin tur kan skapa ett behov av 
extern hjälp.  

3.1 Val av teorier 
Eftersom det är besvärligt att finna teorier som är speciellt inriktade på syftet med studien 
fanns det ett behov att utvidga perspektivet. Vi har valt att beskriva övergången till de 
internationella redovisningsstandarderna IFRS mer ingående samt att beskriva 
harmonisering som är syftet med införandet. De teorier som anses aktuella för denna 
studie är Normförändringsteori, Förändringsteori och den Institutionella teorin. 
Avslutningsvis beskrivs konsultens arbete och vad de kan bidra med till företaget. Dessa 
teorier är alla relevanta och ska på olika sätt beskriva och förklara hur införandet av IFRS 
har påverkat konsultutnyttjandet. 
 
Harmonisering av den internationella redovisningen är en av anledningarna till IASB: s 
arbete. Standarderna ska förenkla transaktioner och affärer mellan länder. Eftersom 
redovisningen ser väldigt olika ut mellan länder och kulturer leder det till svårigheter att 
anpassa redovisningen på ett sätt som gynnar alla.26 Därför är det viktigt att beskriva 
harmonisering och de svårigheter som följer med harmoniseringsarbetet. IASB har gjort 
ett framstående arbete med att åstadkomma standarder som ska fungera i hela Europa. 
Ändå finns det några standarder som blir svåra att implementera i svenska företag. Det 
svenska redovisningsrådet har arbetat efter deras rekommendationer även innan EU 
bestämde att alla börsnoterade företag ska följa IASB: s standarder.27 De standarder som 
anses mest problematiska att implementera i företag kännetecknas av värdering till 
marknadsvärde. Därför har författarna gått djupare i denna problematik för att förklara på 
vilket sätt det inneburit problem och påverkat företagen. Eftersom det finns olika 
redovisningskulturer finns ett behov av att förändra redovisningsreglerna och det leder in 
på teorin om normförändring och normbildning. Denna teori förklarar svårigheterna med 
att ändra och skapa nya normer och hur krävande processen är. Redovisningsregler 
utformas efter samhället och det finns många faktorer att ta hänsyn till. För att kunna få 
en uppfattning om hur organisationer reagerar vid normförändringar var det därför 
relevant att studera förändringsteorin och strategier till hur företag bör anpassa sig efter 
dessa. Ännu en teori för att beskriva hur organisationer beter sig är den institutionella 
teorin. Den är viktig då den beskriver hur organisationer påverkas av synsätt och 
traditioner och även deras tröghet vid förändringar. Alla dessa teorier är viktiga för 
studien då de beskriver hur en organisation reagerar på regelförändringar och anpassas till 
dem. Eftersom de regelförändringar som de nya internationella redovisningsstandarderna 
innebär är komplexa och även vara svåra att implementera, finns i vissa fall ett behov av 

                                                 
26 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 139-139, 144. 
27 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 12-13 
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konsulthjälp. Det anses därför betydelsefullt och nödvändigt att förklara hur konsulter 
arbetar vid förändringar och varför företag kan dra nytta av konsulter. Alla dessa teorier 
och avsnitt i uppsatsen kompletterar varandra och är en viktig del av studien då de leder 
fram till utfallet i empirin. Som kan utläsas ovan finns en möjlighet att införandet av 
IFRS har påverkat konsultutnyttjande och detta förklaras nedan genom de valda teorierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Harmonisering 
Tidigare i uppsatsen har redovisningen beskrivit som ett språk, ett språk som används för 
att förmedla finansiell information till intressenter. Det finns i alla sammanhang en fördel 
med att tala och uttrycka sig på samma språk, detta kan även appliceras på redovisning. 
Eftersom dagens företag sannolikt är verksamma på flera marknader än endast den 
nationella skapar detta ett utökat behov av att kunna förstå och göra sig förstådd till 
externa intressenter i andra delar av världen.  
 
Harmonisering möjliggör en jämförelse av finansiell information mellan länder och 
underlättar därför samarbetet och minskar även extra arbete i att framställa speciella 
rapporter eller information till utländska intressenter28. Genom att införa en gemensam 
redovisningsstandard i hela Europa underlättar detta den finansiella konversationen 
mellan länderna. Den gemensamma implementeringen av IFRS skapar en grund för 
jämförelse och större förståelse för utländska företags årsredovisningar.29  Förespråkare 
anser att genom att uppnå en harmoni i regelverket för redovisning så uppnås även en 
harmoni i utförandet.30 Harmonisering tillåter dock vissa avvikelser mellan länder men i 
det stora hela bör redovisningen utföras på liknande sätt.31 
 
Det finns olika nivåer av harmonisering, de jure-nivån och de facto-nivån. De jure-nivån 
refererar till de regler som är uppsatta för redovisningen medan de facto-nivån syftar till 
hur företagen redovisar i praktiken. Kristina Artsberg refererar i ”redovisningsteori - 
policy och praxis” till Van Hulle som menar att det finns tre strategier när det kommer 

                                                 
28 Rahman, Asheq. Accounting Practice Harmony, Accounting Regulation and Firm Characteristice, s. 47 
29 Nobes, Christopher, et al. Comparative international accounting, s. 78 
30 Rahman, Asheq. Accounting Practice Harmony, Accounting Regulation and Firm Characteristice, s. 46 
31 Elliott, Barry, et al. Financial accounting, reporting and analysis, s. 9 
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till harmonisering som kan kopplas till de jure-nivån. Dessa strategier kan 
sammankopplas med de tre största regleringsorganen, nämligen FASB, EU och IASB. De 
tre organen har olika sätt att angripa redovisningen. FASB har ett mycket strikt sätt 
genom att sätta upp regler utan valmöjligheter. EU har däremot krav på att reglerna ska 
vara jämbördiga men med tillhörande information för att förtydliga eventuella oklarheter. 
Det finns alltså inga klara regler men EU önskar att redovisningen ska vara jämförbar 
genom sitt krav om likvärdig information. Även IASB har riktlinjer för redovisningen. 
Detta organ föreskriver visserligen valmöjlighet men har tydliga önskemål om 
redovisningens utformning.32  

3.2.1 Svårigheter med harmonisering 
Det kan dock uppstå problem med att uppnå harmonisering. Eftersom de flesta länder har 
sina egna standarder och traditioner inom redovisning kan skillnaderna mellan länderna 
vara stora. Dessa skillnader kan påverka framfarten mot harmonisering och försvåra 
arbetet med att uppnå detta. Ytterligare problem kan vara informationen i 
årsredovisningarna, eller bristen på dessa. Olika länder har olika traditioner och regler för 
vad som ska ingå och detta kan skapa problem för en utomstående. Vidare kan problem 
uppstå eftersom länder kan ha olika former eller helt sakna någon form av organ som 
kontrollerar eller sätter upp standarder för redovisningen. Problemet kan då resultera i en 
svårighet att skapa ett slagfärdigt organ som respekteras och att skapa en vilja att följa 
dess rekommendationer. Slutligen kan även en stark nationalism och ekonomiska 
konsekvenser motverka ett effektivt arbete mot harmonisering. En stark nationalism kan 
skapa en ovilja att anamma ett annat lands eller länders redovisningsstandarder.33 Vidare 
kan de stora omställningarna bidra till en period som är både kostsam och resurskrävande 
34. Det kan därför upplevas som om det kostar mer än det smakar.  
 
En annan svårighet med den internationella harmoniseringen av redovisningen är att det i 
Europa finns olika redovisningskulturer.35 Det har länge funnits två olika kulturer, den 
kontinentala och den anglosaxiska kulturen. Skillnaden mellan dessa ligger i invanda 
traditioner framför existerande regler. Den kontinentala kulturen anser att redovisningen 
ska utformas efter lagar och regler, medan den anglosaxiska kulturen präglas av 
existerande traditioner inom redovisningen. I Europa har redovisningen utformats efter 
den kontinentala förutom i Holland, Storbritannien och Irland som baserat sin 
redovisning på den anglosaxiska, i likhet med USA. På senare år har redovisningen i 
Europa gått över till den anglosaxiska kulturen. Det beror på att handeln mellan länderna 
har ökat och för att få en harmoniserad redovisning behövs ett internationellt språk.36 

3.3 Normförändring 
Som tidigare nämnts existerar det skillnader mellan redovisningskulturer i Europa och för 
att uppnå internationellt harmoniserad redovisning måste det ske normförändringar.  För 
att förklara processen och konsekvenser av normförändring kan en modell om 

                                                 
32 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 138 
33 Nobes, Christopher, et al. Comparative international accounting, s. 79-80 
34 Jermakowicz, Eva K. The Brave new World of IFRS, s. 52 
35 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 428. 
36 Smith, Dag. Redovisningens språk, s. 67-70 
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bakgrunden till normbilden används. Modellen är förklarande och ger en anvisning till 
hur redovisningen bör utföras. Normbildningen för redovisningen är komplex och det bör 
tydliggöras att redovisningsprinciper utformas med hänsyn till en rad faktorer. 
Redovisningsprinciperna utformas efter samhället, hänsyn måste därför tas till 
ekonomiska faktorer och tekniska svårigheter. Alla dessa faktorer bidrar till 
redovisningens utformning och utgår från att det finns en problematik i redovisningen 
som måste klargöras. Det sker ständigt förändringar runt om i samhället och dessa leder 
till ändringar i redovisningsregler som arbetas fram av olika aktörer. Denna process är 
både tidskrävande och innebär en mängd ställningstagande för olika faktorer i 
samhället.37 
 
Efter att ha sammanställt och tagit ställning till alla faktorer kan en redovisningslösning 
utformas. Detta arbete kan leda till nya normer, alltså nya regler, i 
normbildningsprocessen.  Dessa är utformade efter gemensamma beslut som ska gynna 
hela samhället.38 
 
Ett företags val av redovisningsregler och de förändringar som sker får en effekt både 
inom företaget och utåt. Det leder till ekonomiska konsekvenser och påverkar ledningen i 
företaget. Eftersom det finns en stor skillnad mellan företag i olika länder och på olika 
marknader är det svårt att utveckla generella redovisningsstandarder.39 Övergången från 
särskilda redovisningsregler i varje land till de internationella redovisningsstandarderna 
innebär en sammankoppling mellan länder och underlättar för transaktioner mellan 
länder. Detta nya tänkande som standarderna innebär förenklar kapitalflödet mellan 
företag i olika länder och därmed sänkta kostnader. Frågan är dock om dessa minskade 
kostnader är större än kostnaden för att införa de nya standarderna?40  

3.4 Förändringsteori 
För att förstå processen vid normförändring studeras organisationens beteende vid 
förändringar. Organisationer kännetecknas av förändring, det är en del av deras naturliga 
existens men storleken av dessa kan skifta. 41 Mänskligheten försöker ständigt finna andra 
varianter på hur situationen ser ut just nu och det indikerar och ger möjlighet till 
förändring.42 Detta är även ett fenomen som förekommer i organisationer eftersom 
åsikten är att det alltid finns något att göra som kan förbättra organisationen. För att få en 
förståelse för hur organisationer arbetar mot uppsatta mål och hur de under tiden formas 
är det viktigt att studera förändringar. 

                                                 
37 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 52-53 
38 Ibid. s. 52-53 
39 Scott R, William. Financial Accounting theory, s. 186-189 
40 Armstrong, Christopher, et al. Market Reaction to Events Surrounding the Adoption of IFRS in Europe, s. 
1 
41 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 334-335 
42 Scapens, Robert W. Towards an understanding of the nature and processes of management accounting 
change, s. 56 
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3.4.1 Förändringens olika karaktärer 
Det finns flera olika sätt att karakterisera förändring. För att ta reda på hur omfattande en 
förändring är delas den upp i inkrementella och strategiska förändringar. Inkrementella 
förändringar sker oftast under lång tid och med ett omfattande arbete som kännetecknas 
av små men många förändringar under tiden. Detta resulterar senare i en ansenlig 
förändring.43 Strategiska förändringar kan ses som motsatsen då en radikal förändring av 
rutiner och arbete förändras på grund av centrala omständigheter för företaget.44 
 
För att ytterligare beskriva förändring är det viktigt att se om den förändring som skett 
beror på förväntningar eller redan skedda händelser. En proaktiv förändring sker i 
förebyggande syfte då företaget förebereder sig på en händelse ute i världen som kommer 
att innebära en förändring för företaget. När en förändring redan inträffat och företaget 
besvarar detta med en handling kallas det för en reaktiv förändring.45  
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                                                                                                              46 
 
Finjustering innebär att företagen arbetar med små förändringar under en längre period på 
grund av en kommande händelse i framtiden som kommer att påverka företaget. För att 
kunna anpassa sig efter en händelse som skett måste företaget arbeta med att löpande 
förändra delar i företaget. Vid en omorientering sker omfattande förändringsarbete 
väldigt fort i företaget. För att företaget ska kunna klara sig behövs en omvandlig 
medförande stora förändringar.47 
 
Förändringar beskrivs även som formella och informella. Med formella förändringar 
menas förändringar i ledning, redovisning, struktur och eventuellt nyheter inom 
teknologi. Informella förändringar innebär däremot ett nytt sätt att tänka, att åstadkomma 
ett nytt synsätt inom företaget. Det kan verka krävande och komplicerat att förändra 
tänkandet medan de formella förändringarna verkar betydligt enklare i jämförelse. 
Samtidigt kan de formella förändringarna resultera i nya sätt att tänka om 

                                                 
43 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 337 
44 Scapens, Robert W. Towards an understanding of the nature and processes of management accounting 
change. s. 57 
45 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 336 
46 Ibid. s. 337 
47 Ibid. s. 336-337 
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implementeringen fungerar bra. Men om de informella förändringarna inte följer de 
formella förändringar kan de medföra problem vid implementeringen.48  

3.4.2 Förändringsstrategier 
Förändring ses i dagens samhälle som något naturligt och i organisationer något som inte 
går att påverka. Omgivningen förändras ständigt och med det uppstår problem som 
organisationer måste lösa.49 För att anpassa sig till förändringar kan företagen ta 
vägledning av ett antal strategier. En grundläggande del i dessa är att det finns en 
komplikation att implementera förändringar på företaget och det krävs styrka för att 
bemästra dessa.50 
 
De förändringsstrategier som studeras är Organisationsutveckling, Karismatisk 
förändring, Inkrementell utveckling och Diktatorisk förändring. Fördelningen har gjorts 
beroende på om förändringarna kännetecknas av konflikt eller samarbete och om den sker 
långsamt med små förändringar eller snabbt med radikala förändringar. 
Organisationsutveckling har varit den ledande metoden och det företagen använder vid 
långsamma förändringar och i en konfliktfri miljö. De företag som använder denna 
strategi vid förändringar kännetecknas ofta av företag i tillväxt och i slutändan har en stor 
förändring skett i företaget. Vid vissa tillfällen behövs en förändring snabbt och med en 
stark ledare som kan åstadkomma denna förändring. Denna strategi kallas karismatisk 
förändring. Den inkrementella utvecklingen används i situationer som utmärks av 
förändringar som stöter på en stor opposition, där får företagen arbeta sakta med små 
förändringar för att kunna utvecklas. Diktatorisk förändring kan ses som väldigt 
hänsynslös då en ”allians” i företaget har en sådan makt att de kan göra förändringar utan 
delaktighet av de anställda och tvingar igenom dessa efter egna planer.51 
 
Det är svårt att avgöra vilken av dessa strategier som är att föredra, det kan vara 
problematiskt att göra stora förändringar under kort tid och det finns en risk för 
misslyckande. Vissa tillfällen kräver vissa strategier och det är svårt att utveckla en 
strategi för alla sorts förändringar som kan inträffa, därför är det viktigt att organisationen 
är medveten om hur alla strategierna används. För att kunna anpassa sig till förändringar 
som sker i omgivningen krävs det att organisationen med lätthet kan lära sig att följa de 
svängningar som förekommer.52  

3.4.3 Redovisningsförändringar 
Det är svårt att åstadkomma redovisningsförändringar och det innebär ett invecklat arbete 
att skapa redovisningsnormer. Det leder till svårigheter att göra omfattande 
redovisningsförändringar utan processen går istället relativ sakta framåt. Det har funnits 
många försök till ansenliga redovisningsförändringar men dessa har misslyckats, utan 

                                                 
48 Scapens, Robert W. Towards an understanding of the nature and processes of management accounting 
change. s. 58 
49 Morgan Gareth. Organisationsmetaforer, s. 329 
50 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 360-361 
51 Ibid. s. 360-361 
52 Ibid. s. 372 
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redovisningsförändringar tar tid att utveckla. Även fast det ständigt sker förändringar 
inom redovisningen kommer de ändå i framtiden ske i långsam takt.53  
 
Den institutionella teorin kan beskriva förändringen inom redovisningen och förklara de 
problem som finns för utvecklingen inom redovisningen. Den tar upp att människor 
vänjer sig vid ett sätt att arbeta och ser det som den ”rätta” vägen och det medför en viss 
tröghet för organisationen vid förändringar.54   

3.5 Institutionell teori 
För att beskriva och förklara socialt beteende bör vikten av institutioner tydliggöras55. 
Sociala förväntningar och vad som är socialt accepterat skiljer sig från land till land. För 
att kunna skapa en förståelse för individer och organisationer där andra referensramar 
råder bör man vara medveten om dessa och kunna agera utefter dem 56.  
 
Institutioner består av formella regler och informella restriktioner som styr samhället och 
dess invånare. Dessa normer och informella sociala lagar är skapade för att frambringa 
ordning och underminera osäkerheter.57 Svårigheten vid förändringar ligger i att medan 
formella regler kan förändras över natt så tar de informella restriktionerna betydligt 
längre tid att förändra.58  
 
Institutioner har ofta invanda mönster som grundar sig i kultur, traditioner, värderingar 
och normer. 59 I och med att dessa institutioner beskriver hur en individ bör handla 
begränsas även individens handlingsram av dessa restriktioner. Det är inte sannolikt att 
en individ kommer att handla utanför dessa restriktioner då de ofta inte är medvetna om 
att dessa existerar.60 
 
Organisationer och dess kultur formas av samhället omkring dem. För att bli socialt 
accepterade i de regioner de arbetar och verkar bör dessa organisationer följa de socialt 
uppsatta reglerna som råder. Kulturen i ett företag formas därför efter de normer och 
värderingar som råder i närområdet.61 Organisationsstrukturen är ett uttryck för dessa 
normer och värderingar eftersom de tydligt har utformats av dessa.62 Dessa 
samhällsregler påverkar även formella beslut och påverkar vilka formella regler som bör 
gälla.63  För att förstå ekonomisk utvecklig bör man även ta hänsyn till institutioner då 
dessa skapar, utformar och utvecklar samhällen.64 

                                                 
53 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 424. 
54 Ibid. s. 431. 
55 Baldvinsdottir, Gudrun Heidur. Managementaccounting and the institutionalisation of trust, s. 22 
56 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori - policy och praxis, s. 44 
57 North, Douglass. Institutions, s. 97 
58 North, Douglass. Institutions, ideology, and economic performance, s. 477 
59 Baldvinsdottir, Gudrun Heidur. Management accounting and the institutionalisation of trust, s. 23 
60 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori- policy och praxis, s. 43  
61 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 31 
62 Ibid. s. 31 
63 North, Douglass. Institutions, ideology, and economic performance, s. 477 
64 Ibid. s. 477 
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3.6 Vägen mot gemensamma redovisningsstandarder 
Den 19 juli 2002 förverkligades, efter många års arbete, idén om internationella 
redovisningsstandarder för börsnoterade koncernföretag. Den 1 januari år 2005 trädde 
dessa i kraft då EU valde att arbeta efter IASB: s rekommendationer. 
 
Det har länge funnits organisationer som arbetat med att sätta regler för redovisning inom 
det egna landet, i Sverige finns redovisningsrådet. USA är det land vars organ, FASB, har 
haft en stor betydelse för dessa regler. Deras normer, US GAAP, har länge setts som en 
vägledning för redovisningsregler över hela världen.65 Även om redovisningen i Sverige 
och andra länder influerats av US GAAP har det dock funnits skillnader mellan olika 
länder. År 1973 startades en internationell privat organisation, IASB, som verkar för att 
harmonisera och utveckla världens redovisning till det bättre. IASB har använt FASB 
som utgångspunkt för sina standarder och det syns i deras referensram. RR har länge 
arbetat efter IASB rekommendationer och svenska företag har under åren arbetat för att 
anpassa sig till en mer internationell redovisning. I och med att EU valde att använda sig 
av IASB: s standarder och rekommendationer har dess roll ökat i betydelse.66  
 
Vid införandet av de nya redovisningsstandarderna pågick en debatt om hur 
implementeringen skulle utveckla sig. De som var för IFRS ansåg att en harmonisering 
av den internationella redovisningen skulle minska problemen vid handel mellan länder 
och göra det lättare att flytta monetära tillgångar. Det skulle bygga upp en stark och 
sammansvetsad europeisk marknad. Motståndare menade att standarderna inte speglade 
olikheter mellan länderna och därför skulle innebära problem. De ansåg även att 
kostnaderna för att implementera de nya standarderna skulle bli större än de fördelar 
harmoniseringen av internationell redovisning innebar.67 
 
Inom organisationer kan det finnas olika syn på hur redovisningen ska utföras. Med 
dagens internationella marknader är det viktigt att sträva mot likvärdiga 
redovisningsnormer för att underlätta transaktioner och information mellan olika företag 
och länder.68 

3.6.1 Standarder som kan vara problematiska att implementera 
Många av standarderna från IASB har redan implementerats i den svenska redovisningen 
då RR har arbetat efter deras direktioner tidigare. Några av dem kan dock vara svåra att 
implementera och dessa är främst IAS 40, förvaltningsfastigheter, IAS 41, jord- och 
skogsbruk och IAS 39, finansiella instrument. 69 

3.6.2 Finansiella instrument 
Den standard som innebär flest problem vid implementering är IAS 39, finansiella 
instrument. Den visar hur redovisning av finansiella tillgångar, finansiella skulder och 

                                                 
65 Westermark, Christer. EU: s redovisningsstandard – en introduktion till IFRS, s. 9, 17-18 
66 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 135-138 
67 Armstrong, Christopher, et al. Market Reaction to Events Surrounding the Adoption of IFRS in Europe, s. 
1 
68 Tiffin, Ralph. The completet guide to international financial reporting standards, s. 2 
69 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s.12-13 
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vissa andra avtal ska göras. En viktig förändring och del av denna standard är att 
finansiella instrument ska värderas till verkligt värde.70 Många har och har haft 
invändningar mot denna standard då det innebär stora kostnader för företag i 
investmentbranscher som innehar finansiella instrument. De som har haft störst problem 
och varit mest kritiska mot denna standard är banker. Eftersom IAS 39 var den standard 
som skapade mest debatt fanns det kritiker som ville att den skulle modifieras eller helt 
tas bort.71 

3.6.3 Jord- och skogsbruk 
Denna standard behandlar redovisning av jord- och skogsbruksföretag och vilka 
upplysningar som ska finnas om detta område. Enligt FAR består Jord- och 
skogsbruksverksamhet ”av ett företags biologiska omvandling av biologiska tillgångar 
för försäljning, till jord- och skogsbruksprodukter eller till nya biologiska tillgångar.”72 
När de biologiska tillgångarna skördats ska de jord- och skogsbruksprodukter som 
uppstår värderas till verkligt värde efter att avdrag har gjorts för de beräknade 
kostnaderna vid en försäljning. Hur det verkliga värdet ska beräknas är beroende på om 
det finns en aktiv marknad för dess biologiska tillgångar. Uppstår det svårigheter med att 
finna ett marknadspris kan företaget uppskatta det verkliga värdet med hjälp av 
nuvärdesberäkning av förväntade nettobetalningar från tillgången. Det krävs då att vissa 
antagande görs och dessa ska redovisas i årsredovisningen.73 
 
Jord- och skogsbruk är en av tre branscher som har en specifik standard som endast 
reglerar det området. Anledning varför EU valt att ha en specifik vägledning inom detta 
område kan vara att det ses som en viktig tillgång inom EU. Det finns även problematik i 
att värdera biologiska tillgångar i lager till verkligt värde och resultatet kan innebära en 
missvisande redovisning.74 

3.6.4 Förvaltningsfastigheter 
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som finns i företagets ägo för att generera intäkter i 
form av hyror eller för att stiga i värde. Vid anskaffningstillfället ska en 
förvaltningsfastighet värderas till anskaffningsvärdet och därefter kan företaget välja 
mellan att värdera till verkligt värde eller anskaffningsvärde. Den valda metoden ska 
appliceras på alla företagets förvaltningsfastigheter. Företag som använder sig av 
värdering till anskaffningsvärde ska även informera om förvaltningsfastighetens verkliga 
värde.75 Tidigare var det inte tillåtet att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde 
då detta stred mot årsredovisningslagen.76 

                                                 
70 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 39 p. 1 & 43 
71 Armstrong, Christopher, et al. Market Reaction to Events Surrounding the Adoption of IFRS in Europe, s. 
2 
72 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 41 p.5 
73 Ibid. IAS 41 p.5, 13, 17-20 & 47 
74 Westermark, Christer. EU: s redovisningsstandard – en introduktion till IFRS, s. 376 
75 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 40, p. 7, 20, 30, 79 
76 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 36 
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3.6.5 Värderingsproblem 
De implementeringar som skapat störst problem gäller standarder som kännetecknas av 
redovisning till verkligt värde. Verkligt värde beräknas som det belopp som en tillgång 
eller en skuld skulle säljas för mellan olika parter.77 Beräkningar av det verkliga värdet 
skiljer sig dock från gång till gång, detta beror på att beräkningen är specificerad 
beroende på vilken standard det gäller. Det verkliga värdet brukar dock sägas vara 
detsamma som marknadsvärdet.78   
 
Införandet av IFRS i Sverige bidrog, som tidigare nämnts, till svårigheter då vissa 
standarder stred mot årsredovisningslagen. Dessa standarder innehöll ofta, som nämnts 
ovan, valet mellan att redovisa till anskaffningsvärdet eller marknadsvärde. Detta skapade 
problem då det inte varit tillåtet i svensk redovisning innan.79 Naturligtvis var det inte 
bara Sverige som upplevde problem vid implementeringen av IFRS. De olika 
redovisningstraditionerna i Europa bidrog till att implementering av IFRS i vissa fall blev 
problematisk, speciellt i värderingsfrågan. 80 
 
Eftersom Sverige haft tydliga regler om hur värdering ska ske blev införandet av IFRS 
och därigenom av möjligheten att värdera till verkligt värde omtalad.81 Värderingen till 
marknadsvärdet är, jämfört med värdering till anskaffningsvärde, mer godtycklig och 
svårbestämt och hänsyn måste tas till många faktorer.82 Även om mycket av 
svårigheterna med värdering till marknadsvärdet ligger i det praktiska arbetet runt det, 
finns det även attitydproblem kring denna värdering. Som nämnts ovan har 
värderingssättet varit omtalat, både i Sverige och utanför Sverige, och detta har försvårat 
arbetet med att implementera denna metod. Enligt Kristina Artsberg har både Frankrike 
och Tyskland tidigare fått EU att utesluta vissa rekommendationer från IASB som 
innehöll just värdering till marknadsvärde. Det kan från detta utläsas att det inte endast är 
de praktiska problemen som sätter käppar i hjulet för denna värderingsmetod utan det 
finns också ett behov av att ändra attityder om införandet av denna metod ska bli 
framgångsrik.83 

3.7 Konsulter 
Svårigheterna med dessa standarder kan resultera i att företagen inte besitter tillräckligt 
med kunskap eller förmåga att anpassa företaget efter IFRS. Företagen kan då vända sig 
till konsulter som besitter kunskapen som företagen saknar internt.  
 
Det kan vara svårt att definiera vad en konsult innebär då betydelsen har utvecklats under 
åren. Mer specifikt består konsultarbetet av att råd ges och det är dessa råd företagen 
betalar för att få. Det innebär inte att de bara ger ett råd om ett problem utan arbetet 

                                                 
77 Edenhammar, Hans. Nya redovisningsprinciper - På väg mot IAS 2005, s.  74 
78 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 193 
79 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 14 
80 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori- policy och praxis, s. 428 
81 Ibid. s. 429 
82 Ibid. s. 278. 
83 Ibid. s. 429 
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innefattar även en analys av problemet för att vidare kunna lösa problemet.84 Dagens 
företag använder flitigt konsulter och de ses som en tillgång. Detta har dock inte alltid 
varit fallet, det har skett en radikal förändring av synen på konsulter. Tidigare 
symboliserade konsulterna företagens misslyckanden och sågs som en svaghet. Dagens 
konsultutnyttjande ses dock som en självklarhet, det är omöjligt för ett företag att klara av 
eller att hålla sig uppdaterad inom alla områden. Det ses därför numera som en svaghet 
och kanske ren dumhet om en företagsledare inte anlitar en konsult.  Efterfrågan av 
konsulter inleds ofta på grund av att det sker en förändring i företaget.85  
 
Ett kännetecken och nyckelord i konsultarbetet är just begreppet förändring, konsulternas 
uppgift är att förändra något i organisationen. Som nämnts tidigare är förändring en del 
av den vardagliga processen i organisationen, även om de kan vara stora eller små. En 
förändring uppkommer av flera olika skäl och en stor del av dessa uppstår på grund av att 
samhället är i ständig utveckling.86 Den ständiga utvecklingen i samhället och de ökande 
kraven på företagen skapar ett ökat behov av extern hjälp. Detta resulterar i att 
konsulterna får mer betydelse inom organisationerna. 
 
Varför anlitar då företag konsulter för att lösa problem och åstadkomma förändring när 
det troligtvis finns oerhört stora resurser inom företaget? En viktig orsak kan vara 
objektivitet, att det behövs någon som kan se organisationen från en annan synvinkel och 
även att interna resurser redan har en uppfattning om problemet och får då svårt att arbeta 
in förändringen.87  
 
Som nämnts ovan är redovisningen under ständig utvecklig och detta kan skapa en 
problematik då företag kan uppleva en svårighet i att upprätthålla kompetensen inom 
redovisningsområdet. I detta läge kan företaget välja att anlita konsulter som specialiserar 
sig på just detta område, nämligen redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter kan, 
sedan 1993, ansöka om att bli legitimerade redovisningskonsulter88. Det finns olika 
förbund där en verksam konsult kan bli medlem, genomgående för dessa är dock att de 
ställer krav på kompetens och moral. Dessa krav kan sägas vara en kvalitetsstämpel och 
garanterar att företaget faktiskt får det de betala för. Det garanterar även att företaget kan 
vara säkra på att konsulten är medveten och jobbar utefter de nya regler som gäller.89 
Många av dessa krav är dock inte specifika för redovisningskonsulter utan revisorer 
generellt, till exempel kravet om god redovisningssed. Vad som kan vara extra viktigt när 
det kommer till just redovisningskonsulter kan vara kravet om kompetens. Enligt 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund ska konsulterna ”hålla sig underrättad om 
lagändringar och andra ändringar som rör verksamhetsområdet”. De ska även ”genomgå 
den vidareutbildning och kvalitetskontroll som SRF uppställer som krav”.90 Utöver dessa 
krav finns en rad olika krav som berör etik och moral hos konsulten.  
 
                                                 
84 Lindberg, Andreas. Konsulthandboken, s.16-17 
85 Andersson, Curt. I konsultens värld, s. 46 
86 Ibid. s. 96-98 
87 Ibid. s. 102 
88 www.leg-redovisningskonsult.se, 070430. 
89 www.srfkonsult.se, 070430. 
90 www.srfkonsult.se, 070430. 
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En entydig definition om vad redovisningskonsulter innebär är dock svår att ge. Under en 
lång period har revisorn kopplats ihop med konsulten.91 Revisorns uppgift har varit att 
granska och kontrollera att företagen följer de gällande reglerna inom redovisning. De har 
dock på senare tid gått in i roll som påminner mer om konsultens, detta innebär att 
revisorn nu analyserar och bedömer beslut och åtgärder i företaget.92 Därför kan det vara 
svårt att göra en distinkt skillnad mellan revisorn och konsulten. 

3.8 Sammankoppling av teorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Införandet av IFRS för börsnoterade koncernföretag inom EU ska leda till en 
internationell harmonisering av redovisningen. Fördelarna med att ”tala samma språk” är 
många och det ger en ökad förståelse och underlättar jämförelse mellan olika länder. 
Eftersom det finns en skillnad i kultur och hur ekonomin ser ut mellan länder är det svårt 
att utveckla standarder som går att applicera enkelt i alla länder. IASB har arbetat hårt för 
att utveckla fungerande standarder men vissa av dem har resulterat i svårigheter vid 
implementeringen. Redovisningen i Sverige har länge varit utformad efter vårt samhälle 
och de normer som funnits där. Införandet av IFRS var en betydande normförändring. 
Detta resulterade i ett omfattande arbete för att förändra våra tidigare normer inom 
redovisningen och även för att kunna anpassa företagen efter dessa. Förändringar 
bearbetas mycket olika beroende på storlek och den tid som avsätts. Harmoniseringen av 
redovisningen kan även innebära svårigheter för organisationer då det ofta redan finns en 
                                                 
91 Jägerhorn, Reginald. Revisorn som konsult och rådgivare, s. 1 
92 Ibid. s. 3 
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speciellt utvecklad kultur och tradition inom företaget och dessa kan vara svåra att 
påverka och rubba. Den nya internationella redovisningen har lett till åtskilliga 
förändringar och eftersom vissa standarder kan vara komplexa och svårförståliga behöver 
företagen extern hjälp, i form av konsulter, inom vissa områden. 



Kapitel 4. Praktisk metod 

 31

4. PRAKTISK METOD 
 
För att förklara hur studien har utförts är det viktigt med ett kapitel som beskriver dessa 
metoder. Detta kapitel argumenterar för hur urvalet utsetts, val av undersökningsobjekt, 
genomförande av intervjuer, kritik mot primärkällor samt intervjuguidens uppbyggnad 
och frågorna som togs upp. 

4.1 Urval 
Det är viktigt för undersökningen att rätt urval görs. Vid kvalitativa undersökningar 
utförs urvalet vanligtvis strategiskt efter vissa kriterier för att ge ett mer synligt utfall och 
därigenom leda till en ökad bredd i studien.93  

4.1.1 Årsredovisningar 
En del av de nya internationella redovisningsstandarderna kan vara svåra att tillämpa. 
Bland dessa är IAS 19, ersättningar till anställda, och IAS 39, finansiella instrument. 
Enligt de nya redovisningsstandarderna är det tillåtet att värdera tillgångar till 
marknadsvärde, men eftersom detta ej varit tillåtet i Sverige tidigare kan det innebära 
svårigheter vid övergången. Företagen kan i vissa fall behöva ta hjälp av specialister 
inom dessa områden.94 IAS 40, förvaltningsfastigheter, är en annan standard som kan 
innebära en förändring. Den tillåter nu att företagen väljer mellan att värdera fastigheter 
till marknadsvärdet efter anskaffningen eller till anskaffningsvärde95. Enligt IAS 41, jord- 
och skogsbruk, ska växande skog ses som en biologisk tillgång och värderas till 
marknadsvärdet96. Investmentbolag kan också behöva göra ett omfattande arbete vid 
övergången då de nya standarderna i IAS 39 påverkar dem. Med hjälp av ovanstående 
information har 20 börsnoterade koncernföretag i fastighets-, skogs, och 
investmentbranschen valts ut. I dessa företag blir införandet av IFRS troligen mer synligt 
eftersom vissa delar av implementeringen kan var problematisk. Detta kan då ge en mer 
tydlig bild om övergången har medfört ett behov av extern hjälp i form av konsulter.  

4.1.2 Intervjupersoner 
Efter valet av årsredovisningar ville författarna göra intervjuer med några av de 20 
utvalda företagen. Vi ansåg att det skulle vara intressant att gå djupare in i hur företagen 
reagerat vid införandet av IFRS och hur de använt konsulter. Det ger även studien mer 
stadga och det är fördelaktigt för att ta reda på vilka strategier som varit framgångsrika 
vid införandet. Vi tog därför en första kontakt med ansvariga inom ekonomi på respektive 
företag via e-mail. Då detta inte gav någon större respons, troligen på grund av att det 
handlade om stora företag, kunde författarna inte välja ut fem företag själva. De som gav 
positiv respons på e-mailet kontaktades därför via telefon och med dessa bokades sedan 
telefonintervjuer. Två av respondenterna ville behandlas anonymt i uppsatsen och dem 
har döpts till respondent 1 och 2. Företagen de arbetar på har därför döpts till företag A 

                                                 
93 Holme, Idar Magne, et al. Forskningsmetodik, s. 101. 
94 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 12-13 
95 FAR. Internationell redovisningsstandard i Sverige, IAS 40, p. 30. 
96 Ibid. IAS 41 p.5, 12. 
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för respondent 1 och företag B för respondent 2. Dessa respondenter är redovisningschef 
respektive ekonomi- och finansansvarig. De andra respondenterna som intervjuats är 
koncernredovisningschefen Nicolas Adlercreutz på SCA, ekonomi- och finansdirektören 
Anders Almgren på Holmen och Sture Kullman som är tillförordnad ekonomidirektör på 
Castellum. 

4.2 Undersökningsmetod 
Val av undersökningsmetod innebär val av metod för informationsinsamlingen. Det finns 
flera metoder att använda sig av, såsom att studera enkäter, intervjuer, observationer eller 
en studie av redan existerande information.97 Valet av metod sker beroende på vilka 
förutsättningar som finns för studien, tid och access är därför avgörande. Det finns inte 
heller en metod som är den rätta utan det beror helt på vad som är bäst för studien.98 
 
I denna uppsats har 20 börsnoterade företag undersökts närmare och studier av deras 
årsredovisningar för åren 2003 till 2006 har även genomförts för att få information till 
denna studie. Vi har även genomfört intervjuer med fem av dessa för att få en djupare 
insikt i hur företagen anpassat sig till övergången till IFRS.  

4.2.1 Dokumentstudie  
Dokument är sådan information som är publicerad eller nedskriven. Det finns flera olika 
slags dokument, både offentliga och icke offentliga.99 Årsredovisningar är offentliga 
dokument som allmänheten har möjlighet att ta del av. Denna dokumentstudie består av 
granskning av 20 årsredovisningar från börsnoterade företag. Med syftet i baktanke har 
noten ”arvode till revisorer”, där företagen delar upp den på revisionsuppdrag och andra 
uppdrag, studerats extra noga. Det som är aktuellt för arbetet är posten ”andra uppdrag”. 
Där ingår konsultkostnader som inte har med den ordinarie redovisningen att göra100. 
Medvetenhet finns om att posten ”andra uppdrag” även innehåller andra konsultuppdrag 
som inte har med införandet av IFRS att göra. Tanken är dock att dessa kostnader är 
relativt jämna mellan åren och att en tydlig ökning i denna post därför kan bero på extra 
konsultkostnader för arbetet med införandet av IFRS.   
 
Årsredovisningar till företagen i dokumentstudien har hittats på respektive företags 
hemsida. Då årsredovisningar är väl genomarbetade och granskade av revisorer anses 
därför att informationen som de genererat är tillförlitlig. För att undvika räknefel har alla 
siffror kontrollräknats.  

4.2.2 Intervjuer 
För att fördjupa vår dokumentstudie ska även ett antal intervjuer utföras. Då författarna 
vill få intervjupersonernas egna åsikter och uppfattningar på hur konsultutnyttjandet har 
påverkats i respektive företag vid införandet av IFRS är det viktigt att använda sig av en 
semistrukturerad intervju. Då utformas en intervjuguide med specifika teman som ska tas 

                                                 
97 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 47. 
98 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 54. 
99 Ibid. s. 54-55. 
100 Dahlin, Lotta, et al. Bokslut och årsredovisning, s. 238. 
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upp och denna kan sedan följas relativt fritt101. En sådan intervjuguide har utformats, men 
med ganska öppna frågor så respondenterna får en möjlighet att tala fritt.  
 
Det som gör intervjuer till en framstående undersökningsmetod är den flexibilitet som 
finns i dessa. Eftersom studien vänder sig till börsnoterade företag som inte befinner sig 
inom Umeåområdet har telefonintervjuer varit nödvändiga för att kunna utföra dessa. 
Personliga intervjuer används vanligtvis för forskning inom företagsekonomi men det 
finns flera fördelar med telefonintervjuer. Det är naturligtvis mindre kostsamt att utföra 
telefonintervjuer, det vill säga inga resekostnader. Dessutom minskar risken att 
respondenten skall påverkas negativt av egenskaper hos intervjupersonen och på så sätt 
svara annorlunda på frågorna. De nackdelar som telefonintervjuer innebär är att det inte 
går att se hur respondentens reaktion på vissa frågor och är ämnet komplicerat finns ingen 
tillgång till material för att förklara detta.102 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 
Som sagts ovan utförde vi fem telefonintervjuer då det inte fanns möjlighet för oss att 
resa till de olika personerna som skulle intervjuas. För att det inte skulle uppstå en 
intervjuareffekt bestämde vi att intervjuerna skulle utföras av samma person, det bör 
därför inte ha uppstått särskilt stora skillnader vid intervjuerna och det ökar även 
trovärdigheten för studien. Den andra personen fanns med i rummet under hela intervjun 
ifall intervjuaren eventuellt skulle missa någon fråga eller om det behövdes ytterligare 
följdfrågor.  
 
Intervjuerna utfördes hemma hos Maria som hade en hemtelefon som var nödvändig för 
att kunna utföra intervjuerna. Denna kopplades sedan ihop med en inspelningsapparat för 
att kunna spela in intervjuerna. Dessa genomfördes sedan mellan den 26 april och den 2 
maj.  I början av alla intervjuer beskrevs tillvägagångssättet för intervjun. Intervjuaren 
frågade även om inspelning fick göras och alla respondenter gick med på detta, vilket 
underlättade då intervjuerna kunde transkriberas för att enklare bearbetas senare. 
Respondenterna erbjöds även möjligheten att vara anonym i uppsatsen och två av dem 
vill vara det. Alla intervjuer var omkring 25 minuter långa och fortskred enligt förväntan. 
Intervjuerna avlyssnades därefter och skrevs ner ordagrant. För att lättare kunna använda 
respondenternas svar till empirin skrevs det transkriberade materialet ut. Några av 
respondenterna ville läsa igenom materialet men ingen av dem hade senare åsikter om 
eller gjorde några ändringar på det transkriberade materialet. 
 

4.2.4 Kritik av primärkällor 
Eftersom vi båda är oerfarna när det gäller intervjuteknik kan det leda till eventuella fel 
vid intervjuerna. För att minska dessa fel har vi förberett oss med att läsa i metodböcker 
där de tar upp hur intervjuer bör utföras. Vi har även använt oss av en genomarbetad 
intervjuguide som vår handledare har hjälpt oss en del med att utforma. Innan 
intervjuerna utfördes övades intervjuguiden även igenom för att den som intervjuade 

                                                 
101 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 363. 
102 Ibid. s. 140-141. 
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skulle känna sig mer säker vid själva intervjun. Alla dessa åtgärder har använts för att 
minska att intervjuerna utförs på ett felaktigt sätt och vi tror det har förbättrat 
intervjuerna. 
 
Eftersom vi har spelat in intervjuerna kan detta ha bidragit till deras uttalande har 
hämmats. Att en bandspelare är igång kan ibland hindra personer från att säga det de 
egentligen skulle ha sagt103. Respondenternas svar på frågor beror dock på hur laddade 
frågorna är och i denna studie anser vi att inga av frågorna som ställts kan upplevas som 
laddade. 
 
Att utföra intervjuer är alltid riskabelt då det är svårt att med säkerhet fastställa kvaliteten 
på informationen. Trovärdigheten hos respondenterna i denna studie är stor då alla är 
mycket insatta i ämnet. Det kan även urskiljas ett mönster på svaren från alla 
intervjupersonerna och detta bidrar även till en högre trovärdighet. 
 
En annan metod som kan kritiseras är som vi tidigare nämnt att vi använt oss av 
telefonintervjuer. Eftersom vi inte är närvarande under intervjuerna kan vi inte skönja 
respondenternas ansiktsuttryck vid vissa frågor, dessa kan då eventuellt ha att göra med 
att de känner sig obekväma med vissa frågor eller bara inte förstår dem. För att minska 
detta försökte vi formulera frågorna så tydligt som möjligt så att det inte skulle uppstå 
några frågetecken. 

4.4 Intervjuguide 
Vid utformning av en intervjuguide är det viktigt att ta hänsyn till standardisering och 
strukturering av frågorna. Standardisering innebär att skriva frågorna med hänsyn till hur 
stort spelrum den som intervjuar kan få. Eftersom möjligheten finns att respondenten 
tolkar frågorna personligt innebär strukturering att det är viktigt att minska den 
möjligheten vid utformningen.104 För att strukturera upp intervjuguiden har den delats in i 
olika teman som ska vara enkla för respondenten att följa och eftersom författarna vill få 
personen att tala öppet bestod intervjuguiden av öppna frågor. Frågorna är även 
utformade efter de teorier som författarna använt sig av.  Se bilaga 1 för intervjuguide. 
 
Först kommer några allmänna frågor om personen som intervjuas, såsom namn, 
arbetsuppgifter på företaget och hur länge denne har arbetat. Det är relevant i denna 
studie att veta hur länge personen arbetat på företaget för att veta om personen fanns på 
företaget vid tidpunkten då arbetet med implementeringen av de internationella 
redovisningsstandarderna började.  
 
Nästa tema behandlar hur arbetet har sett ut inför införandet av IFRS. Frågor som när 
arbetet startade och vilka standarder som varit speciellt viktiga och inneburit de största 
förändringar för företaget togs upp. Anledningen var att det vore intressant att se om 
arbetet startades tidigt och om de redan från början hade problem med vissa standarder 
och sedan jämföra det med de siffror som årsredovisningarna bidrog med. Dessa frågor 

                                                 
103 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, s. 165 
104 Patel, Runa, et al. Forskningsmetodikens grunder, s. 60-61. 
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kunde sedan kopplas till förändringsteorin för att se vilka strategier företagen hade använt 
sig av. 
 
För att få reda på lite mer om hur interna resurser utnyttjats inom företagen var det 
aktuellt med några frågor inom det området. Vi ansåg att det var relevant att ta reda på 
hur personalen och deras arbete påverkats vid övergången till de nya standarderna. 
Huruvida personalen tagit del av någon utbildning och om övergången påverkat synsätt 
och traditioner i företagen var väsentligt. Eftersom detta innebar en stor förändring inom 
företagen frågades även hur de arbetade med förändringar och om de använt några 
särskilda strategier. Meningen med denna vinkling på frågorna var att se om företagen 
upplevt en problematik i att ändra synsätt och traditioner och hur de då hade agerat. Detta 
återkopplades senare till den institutionella teorin som beskriver svårigheterna med att 
förändra just synsätt och traditioner. 
 
Med syftet för studien i baktanken är det viktigt att ta reda på hur konsulter använts i 
företagen vid implementeringen. Frågor rörande hur behovet av konsulter sett ut, vad de 
främst arbetat med och när behovet var störst har tagits upp.  
 
Vi ansåg även att det var viktigt att ta reda på hur arbetet sett ut efter övergången och hur 
de arbetar med standarderna nu, finns det ett behov av extern hjälp i nuläget och hur 
respondenterna tror att arbetet med standarderna kommer att se ut i framtiden. Detta har 
att göra med de reaktiva förändringarna som företagen genomförde och kan återigen 
kopplas till förändringsteorin. Vi vill även veta vilka fördelar och nackdelar som 
införandet av IFRS har lett till. Detta för att se om företagen upplevde den harmonisering 
som utlovades i och med införandet av IFRS. 
 
Avslutningsvis frågades vad personen tyckte att internationaliseringen av redovisningen 
har gett för effekt på respektive företag. Vi ville ställa en allmän fråga om IFRS för att få 
respondenternas spontana svar och reflektioner på IFRS. 
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5. EMPIRI 
 
Detta kapitel baseras på en dokumentstudie av 20 börsnoterade företags 
årsredovisningar. Kostnader för konsultutnyttjande under åren 2003 till 2006 har 
studerats hos alla dessa. För att fördjupa innehållet i denna studie har även fem 
intervjuer med personer från utvalda företag utförts. Inledningsvis presenteras en 
sammanställning av dokumentstudien, den resterande delen av empirin är indelad efter 
intervjuguiden för att underlätta för läsaren. Denne kan följa hur införandet har påverkat 
konsultutnyttjande från proaktiva förändringar innan införandet, genom interna resurser 
och konsultutnyttjandet till reaktiva förändringar av IFRS. 

5.1 Sammanställning av information från årsredovisningar 
De börsnoterade företag som varit aktuella för denna studie har strategiskt valts ut inom 
tre branscher, skogs-, fastighets- och investmentbranschen. Dessa företag är Holmen, 
SCA, Stora Enso, Castellum, Fabege, JM, Kungsleden, Lundbergföretagen, D Carnegie 
& Co, Hakon Invest, Kinnevik, LaTour, OMX, SHB, Swedbank, Ratos, Nordea Bank 
AB, Investment AB Öresund och två anonyma företag som vi valt att döpa till Företag A 
och B. I årsredovisningarna har noten för revisionsarvoden studerats ingående och de 
siffror som kan utläsas i tabellen nedan är kostnader för konsultuppdrag. Författarna är 
medvetna om att dessa siffror inte bara innehåller kostnader för konsultutnyttjande vid 
arbetet med IFRS, utan även andra kostnader som exempelvis skattekonsultation. Syftet 
med denna dokumentstudie i uppsatsen är att tolkning ska kunna göras om hur 
kostnaderna har förändrats under de år som studerats.  
 
 
  2006 2005 2004 2003 

Företag      
Skogsbolag      
      
Holmen  5.0 mkr 7.3 mkr 8.8 mkr 6.9 mkr 
SCA  30 mkr 28 mkr 45 mkr 40 mkr 
Stora Enso  1,2 MEUR 2 MEUR 2,2 MEUR 1,9 MEUR 
Fastighetsbolag      
      
Castellum  1,55 mkr 1,536 mkr 1,344 mkr 0,708 mkr 
Fabege  1,862 mkr 1,778 mkr 1,878 mkr 1,418 mkr 
JM  0.6 mkr 0.4 mkr 0.5 mkr 1.1 mkr 
Kungsleden  1.1 mkr 0.8 mkr 0,6 mkr 1,145 mkr 
Lundbergföretagen  7 mkr 11 mkr 10.6 mkr 8.5 mkr 
Investment och värdepapper     
      
D. Carnegie & Co  3,627 mkr 2,123 mkr 4,695 mkr 4,781 mkr 
Företag A  1 mkr 2 mkr 1 mkr 1 mkr 
Företag B  0.9 mkr 1.1 mkr 3.5 mkr 2.9 mkr 
Hakon Invest  1 mkr 0 mkr 0,155 mkr 0,131 mkr 
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Kinnevik  1.5 mkr 2.7 mkr 8.3 mkr 0.5 mkr 
LaTour  1 mkr 1 mkr 1 mkr 1 mkr 
OMX  3,942 mkr 17,356 mkr 7,706 mkr 8,482 mkr 
SHB  2,1 mkr 3,1 mkr 2,0 mkr 1,5 mkr 
Swedbank   20 mkr 14 mkr 5 mkr 10 mkr 
Ratos  7 mkr 3 mkr 4 mkr 1,2 mkr 
Nordea Bank AB  3 MEUR 3 MEUR 3 MEUR 3 MEUR 
Investment AB Öresund  0,166 mkr 0,125 mkr 0,224 mkr 0,08 mkr 
  
 
Efter att ha studerat företagen kan slutsatsen dras att konsultkostnaderna skiljer sig 
mellan företag och bransch. På grund av detta är det ej möjligt att göra en jämförelse av 
konsultkostnaderna mellan företagen. Det som denna studie fokuserar på är att identifiera 
tydliga ökningar i dessa kostnader för det enskilda företaget och eventuellt mellan 
branscher. Varje företag har studerats för att se om det kan urskiljas någon ökning under 
de aktuella åren då IFRS infördes.  
 
Inom skogsbranschen kan man generellt utläsa en ökning fram till år 2005. Både i 
Holmen och Stora Enso ses en minskning i konsultkostnader efter år 2005 medan SCA 
upplever en liten ökning år 2006.  
 
För fastighetsbolagen går det dock inte att se ett speciellt mönster. Castellum och Fabege 
har båda haft en tydlig ökning år 2004, denna ökning har sedan legat på en relativt jämn 
nivå. Det är svårt att utläsa ett mönster för JM och Kungsleden eftersom kostnaderna har 
fluktuerat under åren. Lundbergföretagen hade däremot en ökning i konsultkostnader år 
2004 och år 2005 som sedan minskade år 2006.  
 
I likhet med fastighetsbolagen fanns det inte heller ett tydligt mönster i kostnaderna för 
investmentbolagen. Några bolag, som Carnegie, OMX, Ratos, Investment AB Öresund 
och Swedbank, hade ett mycket oregelbundet mönster som var svårtytt. Däremot kunde 
ett tydligt mönster utläsas för Företag A, Företag B, Kinnevik och SHB. Dessa fyra 
företagen visade en tydlig ökning av konsultkostnader år 2004 som sedan minskade år 
2005/2006. För Nordea och LaTour har kostnaderna dock legat konstant under hela 
perioden. Haakon Invests konsultkostnader upplevdes som avvikande jämfört med de 
andra företagen då de ej uppvisade några kostnader för år 2005. 
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5.2 Sammanställning av information från intervjuer 
Efter sammanställning av siffror kontaktades fem företag för telefonintervju. Detta 
ansågs nödvändigt då siffrorna ibland var lite svårtydda. Intervjuerna ska medföra ett 
större djup i uppsatsen. Intervjuer gjordes med Holmen, Castellum, SCA och två företag 
inom investmentbranschen som föredrog att de och företaget skulle vara anonyma. Dessa 
två kommer att kallas för respondent 1 och respondent 2. Materialet nedan är en 
sammanfattning från intervjuerna. 

5.2.1 Proaktiva förändringar inför IFRS 
Införandet av IFRS skapade stora förändringar, detta är genomgående för alla företag. 
När införandet skedde skiljer sig dock mellan företagen, SCA, Holmen och båda 
investmentbolagen startade förarbetet mot IFRS redan år 2003/2004. Castellum däremot 
påbörjade arbetet år 2005. Respondenterna från de båda investmentbolagen förklarar att 
de tidiga förberedelserna berodde på en vilja att hålla sig i fas. Eftersom de är 
investmentbolag så blir effekterna stora och respondent 1 menar att de var medvetna om 
att det skulle bli mycket arbete med att implementera standarderna. Respondent 2 säger 
att den verksamhet de bedriver kräver, i och med IFRS, att de ska marknadsvärdera sin 
aktieportfölj och att detta naturligtvis skulle ha en stor effekt. Vidare menar respondent 2 
att valet fanns att ta förändringen av marknadsvärdet över resultaträkningen eller direkt 
mot eget kapital och detta får stora effekter på resultatet som kan gå upp och ner. Efter 
överläggning med styrelsen och utredningsarbete valde företaget där respondent 2 arbetar 
att ta förändringen över resultaträkningen. Holmens ekonomi- och finansdirektör menar 
däremot att denna förändring visserligen innebar arbete men att redovisningsrådets 
rekommendationer ändrades successivt under perioden innan övergången till IFRS. Han 
säger att många av redovisningsrådets rekommendationer i många avseenden var samma 
som innehållet i IFRS. SCA: s koncernredovisningschef understryker vikten med att ha 
samma kvalitéer redan för de jämförande åren och att det var anledningen att de började 
tidigare. Castellum började dock inte förrän år 2005. Den tillförordnade 
ekonomidirektören menar att de enbart räknade om de föregående årens siffror till IFRS.  
De företag som började tidigt med sin implementering angav att arbetet skedde 
kontinuerligt men att vissa perioder var mer hektiska än andra.  
 
Beroende på vilken bransch företaget verkar inom så har svårigheterna varierat. Vilka 
standarder företagen haft problem med är olika. Det kan dock sägas att det genomgående 
har funnits problem som företagen varit tvungna att lösa. De två investmentbolagen 
uttrycker båda en svårighet med IAS 39, finansiella instrument. Respondent 1 menar att 
detta beror på att deras verksamhet består av finansiella instrument. Andra standarder 
som respondent 1 upplevde som problematiska var IAS 32, klassificering av finansiella 
instrument, IFRS 2, aktierelaterade ersättningar, och även IAS 16, materiella 
anläggningstillgångar. Detta skiljer sig dock från respondent två som menar att IAS 28, 
innehav i intresseföretag, har inneburit problem för dem. Respondenten menar att 
företagets ägande av mer än 20 % bidrog till att de förut var tvungna att ha 
intressebolagsredovisning men att de nu slipper detta på grund av marknadsvärdering.   
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Holmen menar att det är svårt att ange några standarder som är speciellt viktiga men 
säger dock att vissa har inneburit mera jobb. Han säger att skillnaden mellan en del 
standarder och gamla regler har varit större än andra. Han poängterar dock, i likhet med 
investmentbolagen, att de standarder som innefattar finansiella instrument har varit 
problematiska. Vidare menar han att IAS 16, materiella tillgångar och IAS 1, utformning 
av finansiella rapporter, innebar även de stora förändringar. Ytterligare nämner han IAS 
41 som behandlar jord- och skogsbruk som en standard som påverkat Holmen mycket 
eftersom de äger skog. Ekonomi- och finansdirektören menar att IAS 41 innebär att man 
ska marknadsvärdera växande skog och säger att denna nya värdering förändrar 
resultatredovisningen. I likhet med Holmen äger även SCA skog och 
koncernredovisningschefen säger att införandet av IFRS, och därigenom IAS 41, 
tvingade dem att utforma en modell för att värdera sin skog. Detta nya värderingssätt 
ledde till att SCA värderade upp sin skog och det påverkade kraftigt balansräkningen. 
Castellum tillförordnade ekonomidirektör poängterar att den standarden som inneburit 
störst förändring för företaget är IAS 40, förvaltningsfastigheter. Denna standard kräver 
att tillgångarna tas upp till marknadsvärdet 
 
De konkreta problem som företagen upplevt är olika. Respondent 1 menar att den 
ständiga ändringen i standarderna, innan den obligatoriska implementeringen, bidrog till 
förvirring och svårigheter att utarbeta ett fungerande system. Respondenten understryker 
att eftersom de ville börja tidigt var de tvungna att ”köra på något spår” och därför 
uppstod problem när de ständigt fick byta riktning. Respondent 2 menar att deras största 
problem grundar sig i de olika reglerna för moderbolaget och koncernen. Respondenten 
säger att koncernen ska tillämpa marknadsvärdering av intressebolag medan detta inte är 
tillåtet i moderbolaget, samtidigt som de internationella rekommendationerna säger att så 
långt det går ska de använda sig av samma principer i moderbolaget som i koncernen. 
Detta kan skapa problem eftersom det ger skilda värden i moderbolaget jämfört med 
koncernen. Holmens ekonomi- och finansdirektör påtalar att förändringen i kraven om 
information och utformning av rapporter har varit besvärliga. Han menar att processen att 
ta beslut om ny utformning kan vara komplicerad. Det största problemet som Castellum 
stött på är frågan om värdering av deras fastigheter. Den tillförordnade 
ekonomidirektören menar att mängden fastigheter och tiden det tar att värdera dem kräver 
otroligt mycket jobb. Han uttrycker funderingar kring om det kräver att Castellum hyr in 
extern personal eller om de kan utnyttja den mall de själva har utformat. SCA har 
däremot upplevt ett problem med att få personalen att anamma nya principer. 
Koncernredovisningschefen menar att även fast standarderna kanske inte varit så 
svårförståliga har processen att implementera dem varit tidskrävande. Han menar att 
förändringen i tankegångar och traditioner tar tid att ändra.  

5.2.2 Interna åtgärder 
Återgärderna som företagen valt att använda sig av vid denna förändring kan ses som en 
investering. Genom att investera i redan befintlig personal kan företaget minska sitt 
behov av extern hjälp. 
 
De två investmentbolagen menar båda att övergången till IFRS har påverkat personalen. 
Respondent 1 berättar att de fick införa nya rutiner för hur de jobbade och även nya 
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funktioner i deras system och detta innebar mycket jobb. Respondent menar även att 
övergången till värdering till marknadsvärde kan, för vissa, vara svårt att acceptera. ”De 
som har varit med länge och har jobbat med företag länge, exempelvis de som sitter i 
styrelsen, kan ha svårt att acceptera det här nya synsättet att man går in med värden som 
är uppskattade så att säga, istället för att gå in med anskaffningsvärden.” Respondent 2 
anser att utbildning har varit en viktig del på företaget. Respondenten berättar att alla på 
ekonomi och finans har varit tvungna att lära sig det nya systemet och styrelsen deltagit i 
en del utbildningar. Det berättas även att det är lätt att köra på i gamla hjulspår och 
eftersom det här är nytt har det krävts en del av dem som arbetar med det här. Ekonomi- 
och finansdirektören på Holmen menar att förändringen inte har inneburit mer för 
personalen än en ökad arbetsinsats. Till skillnad från Holmen säger 
koncernredovisningschefen på SCA att förändringen inneburit mer än bara en ökad 
arbetsinsatts. Han menar att SCA har fått utforma en ny manual för redovisningen inom 
företaget och även utfört en omfattande utbildningsinsats. Utbildningsinsatserna har, 
enligt koncernredovisningschefen, bidragit till en ökad kvalité då det skapats ett annat 
fokus på redovisningen. Castellums tillförordnade ekonomidirektör menar att trots att 
förändringen är stor så har det inte påverkat personalen i en större utsträckning. Han 
menar att personalen på Castellum är mycket professionella och pålästa och det var då 
enkelt att övergå från det ena värderingssättet till det andra. 
 
Alla företagen har, i möjligaste mån, använt sig av interna resurser för implementeringen 
av IFRS. Respondent 1 menar att de försökt hålla interna utbildningar och poängterar att 
implementeringsarbetet sköttes till stor del av den egna personalen.  Respondent 2 
uttrycker liknande tillvägagångssätt men säger att eftersom standarderna var nya så 
skedde avstämning med revisorer. I likhet med de ovan nämnda respondenterna så har 
även SCA och Castellum rådgjort och tagit hjälp med revisorer. Den tillförordande 
ekonomichefen på Castellum menar att personalen i stor grad har läst sig till kunskap om 
IFRS på egen hand. Holmen säger också att de interna resurserna används i första hand 
då arbetet delades upp på olika individer på olika nivåer i företaget.   
 
Alla företagen uttryckte att de haft en ökad arbetsbörda vid införandet av IFRS men det 
har inte inneburit något ökat behov att anställa fler personer. SCA menar att det inte har 
förändrats ute i organisationen men att de på huvudkontoret anställt en person för att följa 
utvecklingen av IFRS. 
 
Alla företagen är överens om att införandet av IFRS har varit en betydande förändring för 
företaget. För att underlätta vid övergången kan företagen använda sig av en rad olika 
strategier men flera av företagen menar att de inte har använt några specifika strategier 
vid implementeringen av IFRS. Respondent 1 berättar dock att även fast det inte har en 
bestämd strategi vid förändringar så används i första hand egen personal. Om 
arbetsbördan skulle bli för stor tar företaget hjälp av konsulter för det löpande arbetet. I 
likhet med respondent 1 säger respondent 2 att det inte finns utarbetade strategier men att 
de arbetar för att ligga i framkanten vid sådana här förändringar.   
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5.2.3 Konsultutnyttjande 
Eftersom dessa standarder var relativt nya för Svenska företag krävdes det att företagen 
läste in sig eller utbildade sig inom detta område. Standarderna kan, trots utbildning, vara 
komplicerade, svårförståliga och svåra att applicera på det enskilda företaget. Det kan 
skapas ett utökat behov av extern hjälp, till exempel av konsulter. Genomgående för 
företagen är att de använder konsulterna som bollplank, för rådfrågning och uppföljning. 
Respondent 1 säger att behovet av konsulter bestod av hur de skulle tolka standarderna 
och sedan kunna applicera dessa på det egna företaget. Det poängteras även att arbetet 
utfördes till största delen av den egna personalen men att konsulterna fanns som stöd och 
för rådfrågning. Respondent 2 berättar, som respondent 1, att de hela tiden har funnits en 
dialog med konsulterna men att arbetet till stor del utförts av dem själv. Det understryks 
att det i längden blir omöjligt att använda sig av extern hjälp och att de därför varit 
tvungna att sätta sig in i reglerna själva. Ekonomi- och finansdirektören på Holmen säger, 
i likhet med respondenterna ovan att de använt konsulter för att stämma av att de gör rätt. 
Även han menar att arbetet skett på egen hand men i samarbete med konsulter. Till 
skillnad från de ovanstående säger SCA: s koncernredovisningschef att konsulter endast 
använts för att ta fram material och sköta utbildningen av SCA: s personal. Castellum har 
däremot endast rådfrågat sina revisorer och därmed inte använt konsulter i någon större 
utsträckning. 
 
Hur stor ökningen av konsultnyttjande har blivit skiljer sig mellan företagen. Båda 
investmentföretagen menar att övergången inte bidragit till en enorm ökning men de 
medger båda att en viss ökning kan urskiljas. Skogbolagen, SCA och Holmen, har 
däremot sett en betydande ökning av konsultutnyttjande. Holmens ekonomi- och 
finansdirektör menar att de aldrig köpt lika mycket konsulthjälp från revisorer som de gör 
nu. Castellums tillförordande ekonomi direktör säger att varje årskalenderskifte gör de en 
extern värdering av 50 % av deras fastighetsbestånd och detta ökar konsultutnyttjandet. 
 
Konsulterna har, i företagen, haft olika områden som de fokuserat mer på. Generellt kan 
sägas att de standarder som specifika för just den branschen där företagen verkar har 
krävt mer uppmärksamhet än andra. Respondent 1 menar att, utöver IAS 39, så har 
konsulterna arbetat med att tolka regler och hjälpt till med att sätta upp system. På 
Holmen har konsulterna däremot arbetat med att förbereda dem för de viktigaste 
förändringarna.  
 
Under processen med att införa IFRS har behovet av konsulter varierat, så även mellan 
företagen. Respondent 1 menar att det största behovet av konsulter fanns i deras 
beslutsfas, alltså inför införandet. Det innebar arbete som rörde vilka principer som skulle 
innebära vissa svårigheter och hur dessa skulle tillämpas. Respondent 2 säger att de hade 
mest behov samma år som de införde IFRS i företaget, i deras fall år 2004. SCA: s 
koncernredovisningschef talar återigen om behovet av konsulter i utbildningssyfte. Han 
menar att behovet visserligen har existerat både före och under införandet men trycker på 
vikten av konsulter i utbildningsfasen. Holmens ekonomi- och finansdirektör säger dock 
att behovet var som störst under år 2004/2005 i samband med deras bokslut. Han talar om 
en ”puckel” detta år och menar att konsultutnyttjandet har minskat efter dessa år.  
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5.2.4 Reaktiva förändringar av IFRS  
Arbetet med standarderna fortsätter även efter implementeringen. De två 
investmentbolagen menar att de lägger ner mycket tid på att hålla sig uppdaterade på vad 
som händer på IFRS-fronten. Respondent 1 säger att standarderna visserligen legat stilla i 
några år nu men att de ändå arbetar för att följa med utvecklingen och se vad som 
påverkar deras behov. Respondent 2 menar att det sker en ständig förändring i form av 
nya uppdaterade versioner och nya riktlinjer. Det berättas även att företaget får 
nyhetsbrev från sina revisorer och på så sätt håller de sig uppdaterade på området. 
Samtidigt poängteras det att det inte kommit så många nya tillägg som påverkat dem. 
SCA: s koncernredovisningschef nämner återigen att de anställt en person som följer 
IASB: s förslag och samlar upp det som är relevant för företaget. Holmens ekonomi- och 
finansdirektör menar att arbetet med att sammanställa bokslut och kvartalsbokslut har 
ökat. Castellums tillförordnade ekonomidirektör pekar dock på en eventuellt kommande 
standard som oroar dem. Han menar att denna standard kommer att påverka deras 
redovisning. 
 
Eftersom implementeringen är gjord är det den löpande verksamheten som ska fungera. 
Vid frågan om det fortfarande finns ett behov av extern hjälp menar företagen att behovet 
inte är lika stort längre. Respondent 1 och ekonomi- och finansdirektören på Holmen 
menar att man i alla tider haft redovisningsproblem och att redovisnings regler ständigt 
förändras. Företagen medger dock att revisorerna fortfarande kan fungera som bollplank. 
 
Det framtida arbete med IFRS är svårt att förutspå då förändringar kan ske. Respondent 1 
menar att det kommer krävas arbete för att följa upp utvecklingen och poängterar att de 
kommer att ha en person som följer den. Respondent 2 säger även att det säkert kommer 
att komma nya standarder men att förändringen inte kommer vara lika omfattande som 
förändringen år 2005.  Även SCA: s koncernredovisningschef och Holmens ekonomi- 
och finansdirektör trycker på vikten av att hålla sig ajour med utvecklingen av IFRS och 
koncernredovisningschefen på SCA säger att de har en person som bevakar detta. Han 
menar även att arbetet bör ske mer kontinuerligt under tiden. Den tillförordnade 
ekonomidirektören på Castellum lägger mer tyngdvikt vid osäkerheten av värderingarna 
av deras fastigheter. Han menar att de svängningar som kan ske kan få otrolig påverkan 
på redovisningen i framtiden. 

5.2.5 Fördelar och nackdelar med IFRS 
Effekten av internationaliseringen skiljer sig mellan företagen. Åsikterna går även isär 
om huruvida internationaliseringen av redovisning har varit positiv eller inte. För att 
tydliggöra de enskilda företagens åsikter har uppsatsens författare valt att dela upp dem. 
 
Respondent 1 menar att fördelarna med internationaliseringen av redovisningen är 
många. Respondenten lägger stor vikt vid att ”språket” nu blivit detsamma och att det 
blivit större fokus på redovisningen i företaget. Det uttrycks även som positivt att 
företagen inte behöver arbeta med flera värden och att resultat- och balansräkning numera 
överensstämmer med substansvärdet. Nackdelarna anses dock vara att arbetet har blivit 
tyngre på grund av de måste hålla sig uppdaterade på de regler och förändringar som 
sker.  Det utrycks en oro på grund av dessa förändringar då det är dessa som, enligt 
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respondenten, kostar pengar. Respondenten menar även att standarderna ibland kan vara 
för teoretiska, de fungerar bra i teorin men det praktiska arbetet kräver mycket resurser. 
Det sägs även att det finns en viss osäkerhet i om rapporterna verkligen lyckas förmedla 
den information som är viktig för användarna. Respondenten understryker att 
”grundtanken är god men det är lätt för att det drar i väg och blir för teoretiskt”. 
 
Respondent 2 anser att det positiva är att de får ta upp marknadsvärdet på sin aktieportfölj 
direkt och har därmed en marknadsvärderad balansräkning. Respondenten tycker även att 
det har blivit mer strömlinjeformat och enklare att jämföra företag efter införandet av 
IFRS. De negativa effekter som upplevts är att det fanns vissa svårigheter när 
standarderna kom, det var mycket nya och oklara regler. I likhet med respondent 1 anser 
respondent 2 att redovisningen kan ha blivit för komplicerad för aktieägare och andra 
intressenter. Problematiken med att inte kunna använda samma principer i moderbolaget 
som i koncernen tas även upp som en nackdel då även detta kan vara förvirrande för 
aktieägare. Respondenten anser att totalt sett så har det kostat en del att införa IFRS men 
att jämförelsen mellan företagen har blivit lättare. 
 
Ekonomi- och finansdirektören på Holmen säger att internationaliseringen av 
redovisningsstandarderna har varit positiv eftersom vi har samma regler i hela Europa.  
Han menar att det finns ett värde i att lösa redovisningsfrågor på samma sätt. 
Nackdelarna anses vara att de får lägga ner mer tid på att redovisningen på grund av det 
komplicerade regelverket. Han uttrycker att detta har lett till att det har blivit mer 
ansträngande för företaget och därigenom resulterat i högre kostnader på grund av 
konsulttjänster och förändringsarbete. Ekonomi- och finansdirektören anser inte att 
övergången har varit värd det arbete och de kostnader de lagt ned. Han poängterar dock 
att förändringen var ett måste och att det blev en ganska rimlig arbetsbörda för de 
förändringar de gjort. 
 
SCA: s koncernredovisningschef menar att i likhet med respondent 1 att fokus har lagts 
på redovisningen och att detta har lett till en kvalitetshöjning av redovisningen. Han 
menar även att det är lättare för utländska bolag att förstå SCA: s redovisning då den 
baseras på IFRS. Nackdelarna anser han dock vara att det ibland kan vara problematiskt 
att förstå syftet med standarderna och det kan därigenom vara svårt att kommunicera ut 
dessa till organisationen. Han menar att det ibland, i likhet med respondent 1, kan bli lite 
teoretisk och därför svårt för externa intressenter att förstå redovisningen. 
Koncernredovisningschefen berättar att införandet av IFRS har inneburit extra kostnader 
för företaget eftersom redovisningen har tagit mer tid. Han sammanfattar sina åsikter om 
införandet med att säga att det nog varit värt det men dock inte kostnaderna. Han menar 
att SCA, i och med införandet, var tvungen att göra en genomgång av koncernen och att 
det har lett till positiva effekter för företaget. 
 
Castellums tillförordnade ekonomichef anser att införandet av IFRS inte bidragit till 
några positiva aspekter för företaget. Han uttrycker återigen en oro över värderingsfrågan 
och menar att redovisningen inte är anpassad till deras verksamhet. Han säger även att 
standarderna har bidragit till merarbete men att detta inte resulterat i stora kostnader.   
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6. ANALYS 
 
Analysen syftar till att visa kopplingen mellan teori och empiri för att se hur 
konsultutnyttjandet har påverkats av införandet av IFRS. Den är uppdelad på samma sätt 
som empirin för att läsaren enkelt ska kunna följa med i uppsatsen. 

6.1 Proaktiva förändringar inför IFRS 
Proaktiva förändringar handlar om förändringar som sker i förebyggande syfte som 
respons på något som ska hända ute i världen.105 Eftersom införandet av IFRS innebär 
stora förändringar och omstruktureringar av redovisningstraditioner krävs förberedelse 
och struktur. Det är svårt att över en natt förändra en organisations tänkande och 
traditioner och det krävs arbete och tålamod. Författarna anser därför att redovisningen 
kan sägas vara både en formell och informell förändring106.   
 
Eftersom tankesätt och traditioner kan vara svårförändrade107 kan det vara viktigt att 
företaget börjar i tid med att implementera förändringen. Båda investmentbolagen samt 
SCA och Holmen anger att arbetet började tidigare än år 2005. Företagen är rörande 
överens om att förändringarna väntades bli omfattande och ville därför arbeta 
kontinuerligt med dessa fram till den obligatoriska övergången. Castellum anger dock att 
deras övergång till IFRS inte skedde förrän år 2005. Det kan tydligt ses en skillnad 
mellan Castellum och de andra företagen då skillnaden i taktik vid denna förändring är 
markant. Genom att sammankoppla de två investmentbolagens, SCA: s och Holmens 
tillvägagångssätt vid förändring med teorin ses tydliga karaktärsdrag av inkrementella 
och proaktiva förändringar. Karaktärsdragen för dessa förändringssätt är att förändringar 
sker successivt under en längre tid108. Eftersom de fyra företagen genomförde successiva 
förändringar från år 2003 och år 2004 kan det antas att IFRS sakta implementerades i 
företaget. Detta val av metod kan antas ha underlättat övergången eftersom 
förändringarna var så gott som implementerade vid år 2005. Castellums 
förändringsarbete kan dock kopplas till en mer proaktiv strategisk förändring då 
implementeringen började samma år som den obligatoriska övergången109. Eftersom 
Castellums införande av IFRS skedde år 2005 kan det antas att förändringen skedde 
relativt snabbt och det krävdes stora resurser för att räkna om föregående år. 
 
Vid införandet av IFRS var vissa av standarderna extra problematiska. Vilka standarder 
som skapat problem skiljer sig mellan företag och bransch. Ett tydligt mönster är dock att 
de som är specifika för just den bransch företagen verkar inom har generellt inneburit 
mest problem.  För investmentbranschen har IAS 39 inneburit mest problem och tid, för 
skogsbolagen är det IAS 41 och för fastighetsbolaget är det IAS 40. Dessa standarder har 
                                                 
105 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 336 
106 Scapens, Robert W. Towards an understanding of the nature and processes of management accounting 
change. s. 58 
107 North, Douglass. Institutions, ideology, and economic performance, s. 477 
108 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 336-337 
109 Scapens, Robert W. Towards an understanding of the nature and processes of management accounting 
change. s. 57 
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alla inneburit en stor normförändring och ett stort kliv ifrån hur redovisningen utförts 
tidigare. Utvecklingen av redovisningen beror på vad som händer och sker i samhället 
och måste därför förändras hela tiden110. Eftersom målet med införandet av IFRS var att 
harmonisera redovisningen i stort område skapas automatiskt en problematik att utforma 
redovisningsregler som passar alla länders tidigare redovisningsprinciper111. Författarna 
menar att trots att EU, där IFRS införts, är en sammansvetsad union skiljer sig dock 
traditioner, kulturer och värderingar. Detta kan vara en förklaring till att denna 
normförändring kan bli problematisk då de tidigare redovisningsprinciperna i Sverige 
skiljer sig radikalt från de nya.  
 
Problematiken med att implementera många av de nya standarderna i företagen rotar sig i 
värderingsfrågan. Sverige har tidigare tillämpat värdering till anskaffningsvärdet och ej 
tillåtit värdering till marknadsvärde112. I och med införandet av IFRS ändrades denna 
värderingsprincip och detta innebar problem då sättet att värdera stred mot 
årsredovisningslagen. De standarder som anges av företagen som extra problematiska 
innehåller alla värdering till marknadsvärde och har enligt företagen krävt mer arbete. 
Problematiken med värdering är dock inte bara värderingen i sig utan kan även kopplas 
till tidigare redovisningstraditioner. Som nämnts ovan hade Sverige tidigare en tradition 
att värdera till anskaffningsvärde. Denna tradition var därför djupt rotad vid införandet av 
IFRS. Ett av företagen säger uttryckligen att det har varit svårt att få det nya 
värderingssättet accepterat i organisationen. Den institutionella teorin beskriver just 
svårigheter med förändringar då traditioner är djupt rotade och en koppling kan därför 
göras till denna teori113. Det leder därför till ytterliggare svårigheter för företagen att 
implementera dessa standarder. 
 
Problemen som beskrivs ovan grundar sig i särskilda standarder men införandet av IFRS 
leder även till mer konkreta problem hos företagen. Respondent 1 anser att det var svårt 
att börja implementeringsarbetet tidigt då standarderna hela tiden förändrades. Arbetet 
med att skapa nya redovisningsregler är en lång process och det kan därför förklara varför 
standarderna flera gånger omarbetades inför övergången114. Detta kan ha lett till att det i 
början var extra problematiskt att få standarderna accepterade och det försvårade arbetet 
med att implementera dessa i förtid. SCA: s koncernredovisningschef menar att ett annat 
problem i förarbetet mot IFRS var att få personalen att anamma de nya principerna. 
Anledningen till detta kan förklaras av den institutionella teorin. Företaget hade 
antagligen redan en fungerande redovisningstradition som inte gav några incitament att 
göra förändringar. Övergången var inte heller frivillig utan obligatorisk och detta kan ha 
skapat en problematik då det inte skedde på företagets egen begäran. Argumenten för att 
införa dessa standarder kan därför ha blivit svåra att förmedla. 
 

                                                 
110Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 52-53  
111 Nobes, Christopher, et al. Comparative international accounting, s. 78 
112 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 14 
113 Baldvinsdottir. Gudrun Heidur. Management accounting and the institutionalisation of trust, s. 23 
114 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, s. 424. 
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6.2 Interna åtgärder 
Ett företags framgång vid förändringar beror mycket på hur de utnyttjar de interna 
resurserna. Alla företag är rörande överens om att interna resurser alltid är ett 
förstahandsval vid förändringar. Ett av investmentbolagen menar att utbildning av 
personal är viktig och att det inte går att enbart förlita sig på externa resurser. En tolkning 
som kan göras är att desto mer företagen satsar på interna resurser desto mindre externa 
resurser behöver de. Resurser och kompetens finns ofta inom företaget därför bör stor 
tyngdvikt ligga vid att utnyttja och utbilda dessa. En sådan enorm förändring som 
införandet av IFRS innebär får dock effekter på personalen. Alla företag medger att 
arbetsbördan har ökat avsevärt för de anställda. Företagen säger dock att personalbehovet 
inte har ökat på grund av denna förändring. Några företag anser att införandet även har 
påverkat arbetssättet och tvingat företagen att utforma nya system och mallar för 
redovisningen. Återigen innebär detta att gamla traditioner byts mot nya. På grund av det 
som tas upp om traditioner i den institutionella teorin115 så leder detta till att det tar tid för 
personalen att anpassa sig till denna förändring. Det kan tolkas som att på grund av 
företagens stora satsning på utbildning av den egna personalen har införandet inte 
resulterat i ett större personalbehov.  
 
Vid förändringsarbetet kan det vara till fördel för företagen att använda sig av särskilda 
strategier.116 Alla företagen angav att de inte arbetade efter några särskilda 
förändringsstrategier. Mer än att ett företag angav att de valt att använda interna resurser i 
första hand och ett annat företag berättade att de ständigt försöker att ligga i framkant. 
Även fast företagen säger att de inte använt speciella strategier vid införandet av IFRS 
kan ändå vissa strategier utläsas. Som nämnts tidigare införde vissa av företagen 
standarderna tidigt, detta kan ses som en strategi då de insåg att standarderna var 
komplicerade och ville få tid att implementera och få personalen att anamma de nya 
standarderna. Användning och utbildning av egen personal i så stor utsträckning som 
möjligt kan även det ses som en strategi eftersom kunskapen stannar kvar i företaget även 
efter implementeringen. Det kan indirekt tolkas som att företagen har använt sig av 
förändringsstrategin organisationsutveckling. Denna bygger på att förändringen sker i 
långsam takt i den konfliktfri miljö117. Implementeringen av IFRS har skett under en 
längre period i de flesta av företagen och det var något som de var tvungna att införa och 
kunde därför inte sätta sig emot det.  

6.3 Konsultutnyttjande 
Konsulter kännetecknas av att arbeta med förändringar som sker i företagen. 
Förändringar kan leda till problem som företagen kan ha svårt att lösa och identifiera, det 
kan då vara nödvändigt att anlita en konsult som kan analysera problemet.118  
Förändringen som skedde i och med IFRS skapade ett behov av konsulter eftersom 
kunskapen om IFRS var bristfällig inom företagen vid implementeringen.  Genomgående 
för företagen som intervjuats är att de medger att konsulter används. Trots att företagen 
                                                 
115 Baldvinsdottir, Gudrun Heidur. Management accounting and the institutionalisation of trust, s. 23 
116 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 360-361 
117 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 360-361 
118 Lindberg, Andreas. Konsulthandboken, s. 16-17  
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hävdar att den egna personalen används i första hand har konsulterna spelat en stor roll i 
företaget. Konsulterna har i många fall använts som bollplank och för avstämning under 
implementeringsprocessen. Anledningen till detta kan vara att standarderna upplevdes 
som svårförståliga och diffusa. Företagen har även upplevt svårigheter med att applicera 
de nya standarderna på det enskilda företaget. Därför kan det ha behövts en konsult som 
hjälpt till med att översätta standarderna på ett sätt som gjorde att det blev mer 
lättapplicerat på företaget. Många av standarderna var även nya för svensk 
redovisningstradition och var därför extra problematiska då det innebar ett förändrat 
synsätt, andra värderingar och tillvägagångssätt. Vid dessa problem kan det då vara bra 
att ta in en konsult som har en objektiv syn och som kan arbeta med att analysera 
företaget från en annan synvinkel119. En objektiv syn kan vara viktigt då företaget kan ha 
fastnat i gamla hjulspår. Företaget kan även tjäna på att ta in någon som har en ny syn på 
organisationen och som inte är påverkad av företaget historia eller liknande.  En konsult 
kan ha lättare att se nya möjligheter och saker som behöver förändras än någon som 
arbetar på företaget och de bör därför ses som en möjlighet. I och med övergången till 
IFRS behövdes en helt ny syn i vissa delar av redovisningen. Eftersom konsulter har en 
mycket specifik kunskap inom ett särskilt område kan de sägas ha spelat en stor roll för 
företagen då de besitter kunskap som saknas i företaget. 
 
Som nämnts tidigare blev värderingsfrågan ett problem i och med införandet av IFRS. 
Detta berodde på att det var ett helt nytt synsätt inom svensk redovisning. Trots att 
företagen angett olika standarder som skapat problem och krävt hjälp av konsulter är 
grundproblemet det samma för alla företagen, nämligen värderingsfrågan. Författarna vill 
nu visa att denna problematik skapat ett ökat behov av extern hjälp. Det kan antas att 
detta faktum skapar sämre förutsättningar för företagen att kunna implementera dessa 
standarder på egen hand. Konsulter har då behövts för att skapa nya värderingsmodeller 
och även för att implementera dessa på företaget. Författarna är medvetna om att fler 
standarder har skapat problem men det som är återkommande i intervjuerna kan kopplas 
till värderingsproblematiken. 
 
Implementeringsprocessen har, för de flesta företagen, pågått under en längre tid. Under 
denna process har behovet av konsulter varierat. Den period som skapat det största 
behovet av extern hjälp är inför införandet eller just vid implementeringen. Eftersom 
företagen var medvetna om att denna förändring skulle ske år 2005 kan det ses som en 
strategi att börja tidigt. Detta på grund av att de tar hjälp av konsulter i ett tidigt skede 
och de kan därför lättare arbeta in standarderna under en längre period med konsulternas 
hjälp. SCA medger att konsulter använts mycket i utbildningssyfte och eftersom 
förändringar tar tid att arbeta in kan det sägas att processen troligen underlättades genom 
denna strategi. En koppling kan även göras till den institutionella teorin som säger att 
traditioner och synsätt tar tid att ändra120. Författarna hävdar här att företagens val att 
börja tidigt fungerade som en mjukare start för de anställda och gav dem mer tid att 
anpassa sig och acceptera de nya synsätten och redovisningstraditionerna. Detta kan ha 
lett till att konsulter inte behövdes i samma mån vid senare tillfällen eftersom personalen 
då haft tid att ta till sig standarderna. 

                                                 
119 Andersson, Curt. I konsultens värld, s. 102 
120 North, Douglass. Institutions, ideology, and economic performance, s. 477 
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Frågor om konsulter kan dock vara problematiska då olika människor kan ha olika 
definitioner av vad en konsult faktiskt är. Konsulten och revisorn kopplas i många 
sammanhang ihop och det kan vara svårt att skilja dem åt då revisorn ofta går in i en 
konsultroll121. Vid intervjuerna kunde detta leda till en problematik då respondenterna 
kunde ange att de inte använt sig av konsulter men angav att de rådfrågat sina revisorer. 
Rådfrågning av revisorer i detta sammanhang anses av författarna vara konsulthjälp då 
uppsatsen syftar till att visa om kompetensen funnits i företaget eller om utomstående har 
anlitats. Desto längre intervjun fortskred så insåg respondenterna att de ändå använt sig 
av konsulter fast i en annan definition. De ansåg inte att vid en första anblick att det 
handlade om konsulter men då det innefattade extern hjälp insåg de att det också var 
konsulter.  

6.4 Reaktiva förändringar av IFRS 
Reaktiva förändringar är ett svar på en redan inträffad händelse. Eftersom den 
obligatoriska implementeringen skedde år 2005 pågår nu endast det löpande arbetet i 
företagen. Även fast de stora förändringarna redan är gjorda krävs mycket arbete med att 
hålla sig uppdaterade på vad som händer inom IFRS-området. Det sker fortfarande 
förändringar inom området och flera av företagen är medvetna om att nya standarder 
fortfarande kan komma. Även vid boksluten har arbetsbördan ökat. Trots att det krävs 
utökade resurser anser inte något av företagen att konsultbehovet är lika stort längre. De 
menar att de just nu enbart arbetar med den löpande verksamheten och att konsulter nu 
endast används som bollplank.   
 
Utvecklingen som skett efter införandet av IFRS är, enligt författarna, väntad. Eftersom 
organisationerna har haft tid att implementera och acceptera de nya standarderna har 
behovet av konsulter minskat eftersom företagen vant sig vid detta arbetssätt. För att 
underlätta vid liknande förändringar bör organisationer lära sig att, med lätthet, följa 
svängningarna som sker i samhället122. Författarna anser att organisationerna som 
intervjuats har lärt sig av denna förändring och utarbetat indirekta strategier som 
underlättar framtida regeländringar inom redovisning. Det kan även sägas att tyngdvikten 
som företagen lagt på sin egen personal underlättade för det fortsatta arbetet med 
standarderna. Konsulternas roll i företaget var även viktig då de tilldelades en läraraktig 
roll. De deltog alltså generellt inte aktivt genom att gå in och göra själva arbetet utan 
fungerade, som tidigare nämnts, som bollplank i organisationernas lärandeprocess.  
 
Företagens arbete med standarderna kan sägas vara viktigt för framtida arbete eftersom 
detta lägger en grund för hur företagen ska agera. Flera av dem anger, som nämnts 
tidigare, att de väntar flera förändringar inom detta område. Ett av företagen menar dock 
att förändringen sannolikt inte kommer att vara lika omfattande som införandet av IFRS 
år 2005 utan menar att det största arbetet nog redan är gjort. Eftersom de flesta av 
respondenterna angett att de konsulter som använts funnits där som bollplank kan det 
antas att de nu har ett utarbetat system för hur de arbetar med dessa konsulter. Två av 
företagen säger att de nu har en person som hela tiden följer utvecklingen och informerar 
                                                 
121 Jägerhorn, Reginald. Revisorn som konsult och rådgivare, s. 1 
122 Jacobsen, Dag Ingvar, et al. Hur moderna organisationer fungerar, s. 372 
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om de ändringar som är intressant för företagen. Detta underlättar om fler förändringar 
sker då företagen lättare kan ligga i framkanten, vilket många av dem anger som en viktig 
strategi vid förändringar. 

6.5 Fördelar och nackdelar med IFRS 
Som nämnt tidigare i uppsatsen så är målet med införandet av IFRS att harmonisera 
redovisningen i Europa123. Många av respondenterna menar att harmoniseringen just är 
en av fördelarna. De tar upp fördelen med att ”tala samma språk”, att redovisningen blivit 
mer strömlinjeformad och att samma regler gäller i Europa. IFRS kan därför sägas ha 
underlättat kommunikationen mellan länder. Det är nu därför lättare att jämställa företag, 
oavsett vilket land företaget kommer ifrån.  
 
Eftersom IFRS inneburit mer arbete för företagen och även en stor förändring säger två 
av respondenterna att mer fokus har lagts på redovisningen. Författarna menar att 
eftersom stor fokus har lagts på redovisningen har detta automatiskt lett till en högre 
kvalité på den.  Hela företaget har fått engagera sig i redovisningen och insett vikten av 
att ha en god redovisning. Även företagens ”bollning” med konsulter kan antas ha ökat 
kvalitén på redovisningen. 
 
Andra nackdelar som företagen tog upp var att det blev komplicerat med olika 
redovisningar i moderbolaget och koncernen och även att kraven på information och 
utformning av årsredovisningen ändrades. Båda problemen kan kopplas till 
normförändringar då utvecklingen av dessa har skapat ett annat krav på information och 
utformning och även skapat ett glapp mellan svensk skattelagstiftning och IFRS. 
”Glappet” som uppstår kan naturligtvis ytterliggare bidra till den tidskrävande och 
problematiska implementeringen då två olika redovisningar måste göras för 
moderbolaget och koncernen 
 
Som nämnt tidigare har det nya sättet att värdera återkommit i respondenternas svar men 
nu som en fördel då en av respondenterna menar att IFRS har inneburit att man arbetar 
med samma värden. En annan tar dock återigen upp värderingsproblemet eftersom detta 
kräver tid och han ställer sig frågande till värderingens relevans. Något som de flesta 
företagen är överens om är att övergången krävt mycket arbete, tid och på så sätt även en 
del pengar. Detta går återigen att koppla till konsultutnyttjande då både 
värderingsproblemet och det extra arbete som lagts ned har skapat ett större behov av 
dessa.  
 
Trots att det löpande arbetet verkar flyta på kvarstår dock problem med vissa standarder. 
Flera av företagen menar att standarderna är för teoretiska och att det kan vara svårt att 
ibland förstå syftet med dem, vilket kan leda till en svårighet att förmedla dem till 
organisationen. I och med att normsättarna måste ta hänsyn till en mängd faktorer riskerar 
standarderna att bli teoretiska och svårtydda. Detta kan, som en av respondenterna angav, 
försvåra implementeringen i företaget då det kan vara svårt att förmedla syftet och nyttan 
med standarden. 

                                                 
123 Rahman, Asheq. Accounting Practice Harmony, Accounting Regulation and Firm Characteristice, s. 47 
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6.6 Sammanfattande analys 
Införandet av IFRS är som nämnts tidigare betydande för många företag, då det innebär 
omfattande förändringar och omstruktureringar för redovisningen. Vid förändringar kan 
det vara till fördel att arbeta efter en särskild strategi, även om företagen vi intervjuat 
hävdat att de inte använt sig av en särskild strategi kan vissa strategier dock utläsas. Det 
kan tolkas som att börja i tid och förbereda sig successivt vid förändringar var en lyckad 
strategi. En annan förändringsstrategi kan vara att använda sig av interna resurser som 
första hands val. Dessa strategier har gett utslag på hur arbetet med IFRS har fortskridit 
och hur konsulter har utnyttjats.  
 
Redovisningsrådet har arbetat efter IASB: s rekommendationer en längre tid124 och det 
har självklart underlättat övergången till IFRS. Men vissa standarder innebär dock mer 
förändringar, särskilt då innehållet stred mot svensk lagstiftning125. Dessa 
normförändringar som införandet av IFRS innebar har försvårat implementeringen i 
företag då det fanns en kunskapsbrist inom detta område. Standarderna har även varit 
svårtydda och för teoretiska och det leder till ett behov av hjälp med att tyda dem. En 
annan problematik som varit återkommande bland respondenterna var det nya sättet att 
värdera tillgångar. Redovisningsförändringar kan ibland vara svåra att implementera och 
kräver därför tid och extra resurser. Särskilt då det handlar om djupt rotade traditioner 
som värderingsfrågan innebär. Det leder i vissa fall till att konsulter anlitas för att hjälpa 
företagen med nya värderingsmodeller och att arbeta in dessa.  
 
De flesta företag besitter oerhört stora resurser och kompetens inom det egna företaget. 
Respondenterna i denna studie uppger att interna resurser i första hand använts vid 
implementeringen av de nya standarderna. Desto mer interna resurser som använts desto 
mindre extern hjälp behövs då och därför har behovet av konsulter varit mindre. 
Konsulterna har använts som bollplank och i utbildningssyfte, deras roll har varit mer 
läraktig istället för att de gjort jobbet själva. Konsulter kan vara bra eftersom de har en 
objektiv syn och arbetar enbart efter vad som är bäst för företaget126. Det kan ibland vara 
svårt att ändra synsätt i organisationen då det är lätt att stirra sig blind, då kan det behövas 
en utomstående som kan leda företaget på rätt väg. En fördel med att använda sig av den 
egna personalen är både att kompetensen stannar inom företaget och underlättar för 
framtida redovisningsförändringar. Därför kan det tolkas som en fördelaktig 
förändringsstrategi att i första hand använda sig av interna resurser och därefter ta hjälp 
av konsulter vid utbildning och rådfrågningar. Företagen har lärt sig arbeta efter dessa 
förändringar och det underlättar då även för framtida redovisningsförändringar. Företagen 
har troligen utarbetat ett indirekt system efter hur de samarbetar med konsulter. 

6.7 Sammankoppling av dokumentstudie och intervjuer 
Dokumentstudien har kanske inte varit en stor del i denna uppsats men det kan ändå vara 
relevant att koppla ihop siffrorna från årsredovisningarna med informationen från 
intervjuerna. De företag som intervjuats har alla haft en ökning i konsultkostnader. 

                                                 
124 Axelman, Lennart, et al. IFRS 2005, s. 12-13 
125 Ibid. s. 14 
126 Andersson, Curt. I konsultens värld, s. 102 
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Storleken på denna ökning har skiljts sig åt mellan företagen och skett vid olika tillfällen. 
För SCA, Holmen och Företag B kan det utläsas att deras kostnader ökade innan 
övergången och gick i och med införandet ner. Detta kan ses som naturligt då dessa 
företag startade sitt implementeringsarbete redan år 2003/2004. SCA hävdar dessutom att 
de hade som mest behov av konsulter i utbildningsfasen inför införandet. Castellum hade 
en ökning år 2004 och har därefter legat på en ganska konstant nivå, detta kan ses som 
underligt då de införde IFRS år 2005. Castellum har å andra sidan hävdat att införandet 
av de nya internationella redovisningsstandarderna inte inneburit omfattande konsulthjälp 
utan att de i viss mån endast har haft hjälp med värdering av fastigheter. Ökningen år 
2004 kan bero på andra saker än IFRS och medvetenhet om detta finns hos författarna. 
Företag A började även de sitt implementeringsarbete år 2003/2004. I deras 
årsredovisning kan det utläsas att de endast haft en ökning i konsultkostnader år 2005. I 
intervjun har respondent 1 angett att de haft som mest behov av konsulter i beslutsfasen, 
men hävdar även att konsulter hela tiden används som bollplank i det löpande arbetet. 
Det borde dock ha urskiljts en ökning innan införandet och det blir därför svårt att tolka 
deras siffror. 
 
Eftersom både vid analys av Företag A och Castellum är svårt att se några samband 
mellan siffrorna från årsredovisningarna och informationen i intervjuerna blir det svårt att 
tolka förändringar för de andra företagen som ej intervjuats. Vad som kan sägas är att det 
troligtvis funnits behov av extern hjälp i dessa företag också men det är svårt att se i 
vilken utsträckning konsulter använts. 
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7. SLUTSATS 
 
Detta kapitel visar resultatet av studien och återkopplar till problem och syfte. En modell 
av vad som påverkat konsultutnyttjande vid införande av IFRS har utformats för att på ett 
mer tydligt och övergripande sätt visa resultatet av studien. 
 
Frågeställningen i denna studie är: Hur har problematiken med implementeringen av 
IFRS påverkat företagens utnyttjande av konsulttjänster? 
 
Syftet med studien är: Eftersom införandet av IFRS har inneburit komplikationer och 
betydande förändringar för en del företag vill vi få en klarhet i om det finns ett samband 
mellan införandet av IFRS och ökade konsultkostnader. Vi vill även undersöka hur 
företag arbetar med dessa förändringar och hur de olika förhållningssätten då påverkar 
konsultutnyttjandet. Detta utförs genom att först göra en materiell undersökning av 
börsnoterade företag och därigenom välja ut ett antal företag för intervjuer. 
 
Genom att analysera informationen från intervjuerna och dokumentstudien kan svar på 
frågeställning och syfte ges. Denna modell skildrar vilka ”företeelser” som har påverkat 
konsultutnyttjandet och dessa kommer författarna behandla mer ingående för att beskriva 
studiens slutsatser. 
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7.1 Svårtydda och teoretiska standarder 
Redovisningsstandarder är ständigt under förändring och det kan tydligt ses att företagen 
har haft problem med att ta till sig dem. Vid utformningen av IFRS var normsättarna 
tvungna att ta hänsyn till många faktorer då standarderna skulle gälla i många länder. 
Detta har lett till att standarderna ibland är mer teoretiska än praktiska och det har i sin 
tur lett till en svårighet att applicera dessa på det enskilda företaget. Standarderna har 
även upplevts som diffusa och svårförståliga och på grund av sin teoretiska utformning 
har det ibland varit svårt att förstå syftet med dem. Alla dessa aspekter har lett till en 
utökad svårighet för företagen att klara av implementeringen själv, konsulter har därför 
behövts för att ”översätta” de nya standarderna till ett språk som företagen kunde förstå 
sig på.  

7.2 Synsätt och traditioner 
En av aspekterna som ökar konsultutnyttjande är företagens tidigare synsätt och 
traditioner. Dessa är svårförändrade och processen sker långsamt. Det kan vara speciellt 
problematiskt vid de tillfällen då tillvägagångssätten fungerat bra eftersom det inte skapas 
incitament att förändra. Organisationer kan då uppleva en svårighet i att utarbeta nya 
tillvägagångssätt på egen hand eftersom de gamla är djupt rotade i företaget. Företagen 
kan i detta fall ha fastnat i gamla hjulspår och kan lida av tunnelseende. Detta bidrar till 
att detta kan det uppstå svårigheter för de anställda att anamma nya principer. Författarna 
menar att det då resulterar i en ond cirkel som är svår för företaget själv att bryta. Extern 
personal kan då vara utvägen eftersom de kan bidra med ett annat synsätt, de ser lättare 
problemen i organisationen och kan lättare skapa nya rutiner. Konsulterna fungerar som 
nya ögon som leder organisationen på rätt väg och kan utforma nya tillvägagångssätt som 
överensstämmer med de nya standarderna.  Det är viktigt att poängtera att konsulterna, 
vid införandet av IFRS inte endast jobbade med att förändra personalens synsätt utan 
även med att förändra system inom organisationen. Eftersom större delen av 
organisationen antagligen var uppbyggd efter gamla principer skedde en ändring av dessa 
system för att kunna börja arbeta utefter de nya standarderna. Det kan därför sägas att 
IFRS ledde till omstruktureringar i såväl synsätt som traditioner och detta ledde till ett 
ökat behov av konsulter för organisationerna.  

7.3 Värderingsproblematiken 
Ytterliggare en aspekt som påverkat konsultutnyttjandet är värderingsfrågan. I och med 
införandet av IFRS ändrades sättet att värdera tillgångar och dessa skulle nu tas upp till 
verkligt värde, det vill säga marknadsvärdet. Detta har skapat en het debatt i Sverige då 
detta sätt att värdera tidigare inte varit tillåtet utan stred mot årsredovisningslagen. 
Författarna anser att det har varit ett stort hopp för organisationer att gå från att inte få 
redovisa tillgångar till marknadsvärde till att vara tvungna att göra det. Bortsett från 
själva förändringen som IFRS inneburit kan det sägas att detta faktum resulterat i 
ytterliggare svårigheter för företagen.  
 
Problematiken med värdering kan kopplas samman med traditioner och synsätt då dessa 
var tvungna att ändras till följd av införandet. Den gamla värderingsmetoden var en djupt 
rotad tradition som byggde på anskaffningsvärden. Det nya värderingssätet bygger dock 
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på uppskattade värden och organisationer kan därför ha svårt att ta till sig och förstå 
syftet med att arbeta utefter detta värderingssätt. Författarna har upplevt en oro hos 
respondenterna med att värdera på detta sätt då stora svängningar kan uppstå, vilket kan 
påverka redovisningen kraftigt. Det har även gått att utläsa en fundering kring relevans av 
denna värderingsmetod och detta skapar naturligtvis svårigheter med att förmedla denna 
metod till organisationen.  
 
Författarna anser att den stora förändringen av värderingsmetod har lett till svårigheter 
för företagen att utföra dessa värderingar själva. Konsulter har då använts för att utarbeta 
värderingsmodeller och fungera som stöd vid implementering av dessa. Vissa av 
organisationerna har även haft behov av konsulter för att utföra själva värderingen i 
samband med bokslut. Värderingsproblematiken har därför lett till att konsultutnyttjandet 
har ökat. 

7.4 Interna resurser 
För att förklara hur interna resurser har påverkat konsultutnyttjande bör det fastställas i 
vilken utsträckning dessa använts inom organisationen. Samtliga företag angav att de 
interna resurserna användes i första hand och detta leder naturligtvis till att mindre 
externa resurser behöver anlitas. Utbildning av den egna personalen har underlättat 
implementeringsarbetet och även varit en viktig faktor då det skapar en större kunskap 
hos de anställda. I detta skede har konsulter använts för att utbilda personalen i frågor 
rörande IFRS och även finnas där som stöd. Att använda sig av interna resurser först och 
främst är även fördelaktigt då kunskap och kompetens stannar kvar inom företaget. Även 
efter införandet har företagen nytta av detta då det underlättar för framtida förändringar. 
Eftersom interna resurser mest använts och konsulterna enbart haft en läraktig roll leder 
det till att konsulter inte använts i sådan stor utsträckning.  

7.5 Behovet av bollplank 
Alla dessa aspekter som påverkat konsultutnyttjande leder fram till konsulter som 
bollplank. Genomgående hos alla respondenter kan det utläsas att konsulter har främst 
använts vid rådfrågningar då företagen velat utföra större delen av arbetet på egen hand. 
Eftersom standarderna har varit svårtydda har konsulter använts för att tolka dem. För att 
ändra synsätt och djupt rotade traditioner som värderingsproblematiken inneburit har det 
ständigt funnits ett samarbete med konsulter för att komma fram till fungerande modeller 
för det enskilda företaget. Det kan utläsas i studien att den ständiga dialogen mellan 
organisationen och konsulten har varit mycket viktig.  

7.6 Diskussion 
En slutsats som kan dras i studien är att konsultutnyttjandet har ökat i och med införandet 
av IFRS. Det som dock har utlästs är att ökningen inte varit särskilt stor i jämförelse med 
förändringen det inneburit för företagen. Troligen beror det på att interna resurser har 
utnyttjats på ett gynnsamt sätt och det har underlättat mycket för företagen. Det kan 
däremot vara svårt att avgöra i vilken utsträckning konsultkostnaderna har ökat eftersom 
detta skiljer sig stort mellan företag och bransch. Författarna har även kommit fram till att 
det är väldigt svårt att utläsa hur konsultutnyttjande påverkats från respektive företags 
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årsredovisningar då det har varit svårt att göra kopplingar mellan intervjuer och 
informationen från årsredovisningarna. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
 
Detta kapitel diskuterar uppsatsens trovärdhet och möjligheten att generalisera våra 
slutsatser. Författarna anser att det är viktigt att visa läsarna att det funnits ett kritiskt 
tänkande vid genomförandet av denna studie och vill därför att läsaren ska ta del av 
dessa funderingarna.  

8.1 Uppsatsens trovärdighet 
Att i sin studie visa ett kritiskt tänkande och ifrågasättande av källor skapar en större 
tilltro till det producerade materialet. Det är viktigt att i både en kvalitativ och en 
kvantitativ studie även tänka på hur man ställer sina frågor och vad man vill ha fram av 
dessa. Forskaren måste komma ihåg att skilja mellan respondentens egna åsikter och 
faktisk fakta.127 
 
Det finns en rad metoder att välja för att utvärdera en kvalitativ metod. I kvantitativa 
metoder kan utvärdering av reliabilitet och validitet göras, det finns dock andra metoder 
för kvalitativa undersökningar. Alan Bryman m.fl. refererar till Guba och Lincolns som 
menar att det inte endast existerar en enda sanning utan denna sanning kan vara olika i 
olika situationer.128 För att tydliggöra trovärdigheten i denna uppsats har fokus lagt på de 
fyra delkriterierna som presenteras i denna metod.    
 
Det är viktigt att utvärdera om studien har reliabilitet och validitet men det finns även 
andra aspekter som bör belysas. Trovärdighetskriteriet är uppdelat i fyra delkriterier som 
är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.129  
Att skapa tillförlitlighet för en studie innebär att se till att studien utförts på ett sätt så den 
inte kan ifrågasättas, den följer alltså de regler som är uppsatta. Någon form av 
återkoppling till de personer som studerats skall även ske för att se till att resultatet i 
studien faktiskt speglar det som sagts. Tillvägagångssättet i denna studie har varit att följa 
samma intervjuguide vid telefonintervjuerna. Detta har lett till att frågorna ställt på 
samma sätt och i samma ordning och har gett respondenterna samma förutsättningar. 
Intervjuerna har även spelats in för att senare transkriberats så att författarna enklare 
skulle kunna ta ut det viktiga i det som sagts. Respondenterna erbjöds även chansen att få 
läsa igenom det transkriberade materialet för att kunna komma med åsikter och ändringar 
om några felaktigheter skulle ha förekommit. Detta val ansåg författarna var viktigt för 
att respondenterna med säkerhet skulle veta att materialet från deras telefonintervju inte 
missbrukades och författarna själva skulle även med säkerhet veta att deras material var 
riktigt och speglade verkligheten. Vidare bör även författarna till studien kontrollera om 
resultatet är överförbart på andra situationer eller människor.130 Det ansågs att 
standarderna skapat liknande problem inom företagen och det gjordes därför ett 
antagande att resultatet av studien kunde kopplas även till företag som inte intervjuats. 

                                                 
127 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik s. 89  
128 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 306- 307 
129 Ibid. s. 306 
130 Ibid. s. 307 
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Vikt bör även läggas vid att utvärdera studiens pålitlighet. När detta delkriterium synas, 
läggs fokus på kontrollering av de olika faserna i undersökningen för att se om de 
slutsatser som dragits är legitima eller inte. För att få en granskning av utomstående har 
större delar av uppsatsen granskats av handledaren. Slutligen kontrolleras även 
möjligheten att styrka och konfirmera. Forskarens värderingar bör alltså inte medvetet ha 
påverkat studiens riktning eller slutsats.131  Genom att författarna av denna studie har sett 
ett genomgående mönster hos företagen som intervjuats kan det därigenom dras en 
slutsats som är både riktig och även styrkt. Eftersom standarderna påverkat företag på 
liknande sätt kan en generalisering som är legitim och trovärdig göras. Författarnas egna 
åsikter och värderingar har i detta fall inte påverkat utfallet av denna studie. 

8.1.1 Validitet och reliabilitet 
När en forskare utför en kvantitativ studie är det naturligtvis viktigt att forskaren 
verkligen undersöker det denne avser att undersöka. Validitet kan vara problematiskt att 
mäta men det finns vissa slutsatser som kan göras. På grund av att validitet och reliabilitet 
har ett samband kan slutsatsen dras att om reliabilitet saknas, saknas också validitet. Det 
kan däremot inte tas förgivet att validiteten är god om reliabiliteten är det.132 För att 
kontrollera studiens reliabilitet bör forskaren fundera över om utfallet är extremt eller om 
studien visar det verkliga utfallet. Frågan som bör besvaras är alltså om utfallet skulle bli 
detsamma om testet gjordes igen.133  Eftersom respondenterna i denna studie fick svara 
på frågor om sitt införande av IFRS, problem som uppstått och om detta skapat ett större 
behov av konsulter anser vi att utfallet sannolikt skulle bli det samma om studien gjordes 
igen. Standarderna har generellt upplevts som problematiska och det kan därför inte sägas 
att utfallet i denna studie är extremt.  
 
Reliabilitet är mycket viktigt då en kvantitativ studie utförs då generaliseringar och 
slutsatser försvåras om det uppstår fluktueringar i utfallet. Eftersom vi valt att sätta 
intervjuerna i fokus har den kvalitativa metoden använts. Det bör dock diskuteras om de 
siffror som vi använt från årsredovisningarna visar det som vi räknar med att de gör. Vi 
kan inte med säkerhet veta att de kostnader som redovisas endast kan hänföras till 
kostander för konsulter vid arbete med IFRS. Årsredovisningarna har dock endast 
använts som underlag vid valet av intervjuobjekt och det har inte lagt någon större vikt 
vid de siffror som de genererat. 

8.2 Generaliserbarhet 
Med generalisering menas att baserat på ett resultat av en urvalsgrupp kan man göra 
antaganden om en hel population. För att kunna göra antaganden om hela populationen 
bör stort fokus läggas på urvalet. Detta urval bör vara representativt för hela populationen 
eftersom misstag kan leda till missvisande resultat och gör det därför omöjligt att 
generalisera.134 Det är viktigt att klargöra vad urvalet representerar. Om urvalet endast är 
begränsat till en speciell plats eller region är det omöjligt att göra generaliseringar för 

                                                 
131 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 307-308 
132 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, s. 90 
133 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48 
134 Ibid. s. 100 
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populationer utanför detta område. Det är därför viktigt att få ett så representativt urval 
som möjligt där det eller de som ingår representerar flera olika områden.135 
 
Möjligheten att använda en studie för att kunna generalisera beror helt på vilken metod 
som används vid insamlingen. Om valet faller på en kvantitativ studie är en 
generalisering möjlig, förutsatt att studien utförs på ett korrekt sätt. Anledningen till 
denna möjlighet är att kvantitativa studier är mer standardiserade i sitt upplägg. 136 Det är 
inte sannolikt att respondenten påverkas av forskaren då en kvantitativ studie består av 
enkäter. 
 
Generaliseringsmöjligheterna vid en kvalitativ studie är dock inte lika bra som vid en 
kvantitativ studie. Urvalet vid en kvalitativ studie är ofta mindre och det är därigenom 
svårare att göra uttalanden om hela populationen.137 Det finns även forskare som hävdar 
att den kvalitativa metoden är subjektiv och att utfallet påverkats av den undersökande 
forskaren.138 Denna flexibilitet i en kvalitativ studie skapar olika förutsättningar och 
omöjliggör en jämförelse mellan informationen.139 Syftet med en kvalitativ studie är dock 
inte att kunna generalisera utan att kunna göra grundligare och djupare studier för att 
skapa en större förståelse.140 
 
Författarna till denna studie inser att en generalisering kan ge en missvisande bild av 
populationen. Standarderna skapar dock liknande problem hos organisationer och 
författarna anser därför att resultatet kan vara representativa för hela populationen. 
Genom att använda både en kvalitativ och en kvantitativ studie hoppas författarna att 
kunna generalisera samt se samband mellan företagen. 

                                                 
135 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 101 
136 Holme, Idar Magne, et al. Forskningsmetodik, s. 81 
137 Bryman, Alan, et al. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 320 
138 Ibid. s. 318 
139 Holme, Idar Magne, et al. Forskningsmetodik, s. 80 
140 Ibid. s.101 



Kapitel 9. Litteraturlista 

 59

9. LITTERATURLISTA 

9.1 Böcker 
Andersson, Curt. I konsultens värld. Lund: Studentlitteratur, 2001. 
 
Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och praxis, 2: a uppl. Malmö: Liber 
Ekonomi, 2005. 
 
Axelman, Lennart; Dan Phillips & Ola Wahlqvist. IFRS 2005 – En jämförelse mellan 
international accounting standards och redovisningsrådets rekommendationer. Ernst & 
Youngs skriftserie nr 55/02. Stockholm, 2003. 
 
Baldvinsdottir, Gudrun Heidur. Management accounting and the Institutionalisation of 
trust. Göteborg: BAS förlag, 2001. 
 
Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik, 3: e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2000. 
 
Bryman, Alan & Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
Ekonomi, 2005 
 
Dahlin, Lotta; Björn Lundén & Ann-britt Smitterberg. Bokslut och årsredovisning, 5: e 
uppl. Näsviken: Björn Lundén information, 2006. 
 
Edenhammar, Hans. Nya redovisningsprinciper – På väg mot IAS 2005. Stockholm 
: Stockholmsbörsen, 2002. 
 
Elliott, Barry & Jamie Elliot. Financial accounting, reporting and analysis: international 
edition, 2: a uppl. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006. 
 
FAR. Internationell redovisningsstandard I Sverige, IFRS/IAS, 2006. Stockholm: Far 
förlag, 2006. 
 
Holme, Idar Magne & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, 2: a uppl. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
 
Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik. Hur moderna organisationer fungerar? Lund: 
Studentlitteratur, 1998.  
 
Lindberg, Andreas. Konsulthandboken. Stockholm: Svenska förlaget, 1998. 
  
Morgan, Gareth. Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur, 1999. 
 
Nobes, Christopher & Robert Parker. Comparative international accounting, 8: e uppl. 
London: Pearson Education, 2004. 
 



Kapitel 9. Litteraturlista 

 60

Patel, Runa & Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning, 2: a uppl. Lund: Studentlitteratur, 1994. 
 
Scott, William R. Financial Accounting Theory. New Jersey: Prentice Hall, 1997. 
 
Smith, Dag. Redovisningens Språk, 3: e uppl. Studentlitteratur, 2006 
 
Tiffin, Ralph. The complete guide to international financial reporting standards, 
including IAS and interpretation, 2: a uppl. London: Thorogood, 2005. 
 
Westermark, Christer. EU: s redovisningsstandard – En introduktion till IFRS. 
Stockholm: Norstedts Juridik, 2005. 

9.2 Forskningsrapporter 
Jägerhorn, Reginald. Revisorn som konsult och rådgivare. Helsingfors: Svenska 
handelshögskolan, 1981. 
 
Scapens, Robert W. Towards an understanding of the nature and processes of 
management accounting change. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2000. 

9.3 Artiklar 
Armstrong, Christopher; Barth, Mary E; Jagolinzes, Alan & Edward J. Riedl. Market 
Reaction to Events Surrounding the Adoption of IFRS in Europe. April 2006 
 
Asheq, Rahman. Accounting practice harmony, accounting regulation and firm 
characteristics. Abacus, Feb2002, Vol. 38 Issue 1, p46-77. 
 
Jermakovicz, Eva K. The brave new world of IFRS. Financial executive, Nov 2005, Vol. 
21 Issue 9, p52-54 
 
North, Douglass C Institutions, ideology, and economic performance. CATO Journal 
Winter92, Vol. 11 Issue 3, p477, 12p 
 
North Douglass C, Institutions, Journal of Economic Perspectives; Winter91, Vol. 5 Issue 
1, p97-112, 16p 

9.4 Internetsidor 
http://di.se/Index/Nyheter/2005/02/11/133032.htm?src=xlink. 2007-03-26, kl: 11.28 
 
www.leg-redovisningskonsult.se, 070430 kl: 11.41 
 
www.srfkonsult.se,  070430 kl: 10.44 och 11.07 
 
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Other_Publications/Wong_Report_Final.pdf. 
2007-03-26, kl: 11.05 



Kapitel 9. Litteraturlista 

 61

9.5 Muntliga källor 
Nicolas Adlercreutz, Koncernredovisningschef SCA, telefonintervju onsdag 2/5 2007 kl: 
10.00. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet på Umeå Universitet. Denna intervju 
kommer att ligga till grund för vår c-uppsats som behandlar konsultutnyttjandet vid 
implementeringen IFRS. 
 
Går det bra att vi spelar in den här intervjun i syfte att kunna sammanställa den senare till vår 
uppsats? 
Vill du att du och företaget ska behandlas anonymt i uppsatsen? 
 
Intervjupersonen 
 
Namn: 
Vad har du för arbetsuppgifter på företaget? 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Deltog du i processen med att införa de internationella redovisningsstandarderna på företaget? 
 
Proaktiva förändringar inför IFRS 
 
När påbörjades ert arbete mot övergången till de internationella redovisningsstandarderna, 
IFRS? 
 - Om de började tidigt, varför? 
 – Har arbetet utförts kontinuerligt fram till övergången? 
 
Vilka standarder har varit speciellt viktiga för ert företag och inneburit de största 
förändringarna för företaget? Varför? 
 
Vilka konkreta problem har företaget stött på vid införandet av de internationella 
redovisningsstandarderna? 
 
Interna åtgärder 
 
Hur har personalen och deras arbete påverkats vid övergången till de nya standarderna? 

- Nya synsätt? 
 
Hur har interna resurser utnyttjats? 

- Tex. utbildning. 
 
Hur har ert personalbehov påverkats till följd av införandet av IFRS? 
 
Företag är under ständig förändring. En stor förändring är just övergången till IFRS.  
Hur har ni arbetat med förändringar?  
Har ni några strategier som ni använder vid förändring? Vilka? 
 
Konsultutnyttjande 
 
Vilket behov av extern hjälp har ni haft vid införandet av IFRS? 

- Hur har ni löst det? 
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- Vad berodde behovet på? 
 
Vad har konsulterna främst arbetat med i ert företag vid införandet av IFRS? 
 
Under denna process med införandet av IFRS, när har ni haft som mest behov av konsulter? 
 
Reaktiva förändringar inför IFRS 
 
Hur ser arbetet med standarderna ut nu? 

- Finns det fortfarande ett behov av extern hjälp i form av 
konsulter? 

 
Hur tror ni att arbetet med standarderna kommer att se ut i framtiden? 
 
Hur har kontakten och handeln med utländska företag påverkats av de nya standarderna? 
 
Hur har förändringen påverkat ert företag, fördelar & nackdelar? 
 
Avslut 
 
Vad tycker ni att internationaliseringen av redovisningen har gett för resultat? 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 


