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Sammanfattning  

Problembakgrund, -diskussion och -formulering: 

Bokföringsnämnden, BFN, har under de senast åren arbetat fram fyra regelverk för hur 

årsredovisning och löpande bokföring skall upprättas. De företag som har varit aktuella för 

denna undersökning är mindre företag som storleksmässigt hade kunnat tillämpa antingen K2 

eller K3-regelverket. Företag med internt upparbetade immateriella tillgångar
1
 låg i fokus 

genom arbetet, då dessa skulle kunna missgynnas av att tillämpa K2. Då mindre företag ofta 

outsourcar ekonomifunktionen till en konsult, ville vi utreda hur förtroendet för konsulten kan 

påverka informationsinhämtningen om regelverken och vad de gör för att förebygga 

informationsasymmetri genom olika kontroller. Därför valdes det att se på relationen utifrån 

principal-/agent teorin.   

 

 Hur påverkar företagens förtroende för konsulten informationsinhämtningen vid valet 

av regelverk?  

Syfte: Vi var intresserade av att se hur förtroendet för konsulten hade uppkommit, 

förtroendets påverkan på informationsinhämtningen samt vad företagen gjorde för att 

förebygga informationsasymmetrin.  

 

Metod: För att få en djupare förståelse för hur företagen uppfattade relationen mellan dem 

och konsulten genomförde vi en kvalitativ studie. Då intresset låg i förändringen inom 

redovisningsområdet, valet av K-regelverk, valde vi att genom föra en fallstudie. Där fallet 

var K2- och K3-regelverken. Fallet undersöktes i relationen mellan företag och konsult, där 

intervjuer skedde med tio stycken företag via telefon, varav fem stycken företag med en 

redovisningskonsult samt revisor och fem stycken med endast en revisor.  

Slutsats: Samtliga företag hade en bra relation till sina konsulter. Relationen byggde i hög 

grad på ett högt förtroende för sin konsult, vilket hade uppkommit genom relationen. Företag 

med redovisningskonsult och revisor gör mindre för att minska informationsasymmetrin, än 

de företagen med endast revisor. Anledningarna till att inte söka information själva, visade sig 

vara tid, pris, förtroende och okunskap om förändringens omfattning. Oavsett om företagen 

har en redovisningskonsult eller endast revisor tar alla hjälp av sin konsult vid valet.  

 

Förslag till vidare studier: Till vidare studier skulle det vara intressant att undersöka hur det 

starka förtroendet och asymmetrin kan missbrukas av konsulten. Det skulle vara intressant att 

se vilket regelverk de företag som har internt upparbetade immateriella tillgångar valde och 

hur valet påverkade dem. Det finns även en möjlighet att genomföra en liknande studie fast 

utifrån revisorernas synvinkel. En annan undersökning skulle kunna vara att utreda både 

företag och revisor i samma undersökning.  

 

Nyckelord: Informationsasymmetri, förtroende, kontrakt, outsourcing, K2 och K3, principal-

/agent teorin. 

                                                 
1
 En internt upparbetad immateriell tillgång är tillgångar som inte är av fysisk form och inte förvärvats.  



  

 

 

  

Summary 

Background, discussion and problems:  

BFN has over the last years produced four rules for how the annual report and accounting 

records shall be established. The companies that have been relevant for this study are small 

companies whose size could apply to both K2 and K3. Companies with internally generated 

intangible assets were in focus throughout the work, because these could be disadvantaged by 

choosing K2. Since small businesses often outsource the accounting function to a consultant, 

we wanted to investigate how trust for the consultant may affect information gathering about 

the selection and what they do to prevent information asymmetry by different controls. 

Therefore we looked at the relationship from principal-/agent theory. 

 How does the companies trust for the consultant affect the information gathering in the 

choice of new rules? 

Purpose: We were interested to see how confidence to the consultant has arisen, of trust 

impact on information gathering and what companies are doing to prevent information 

asymmetry. 

 

Method: In order to get a deeper understanding of how companies identify the relationship 

between them and the consultant, we chose to use a qualitative study. As the interest lay in the 

change at the accounting field, the choice of K-rules, we chose to carry through a case study. 

This was the case of K2 and K3 regulations. The case was to investigate the relationship 

between companies and consulting, the interviews took place with ten companies by 

telephone, five of these companies with an auditor and an accountant and five with only an 

auditor. 

Conclusion: All of the companies had a good relationship with their consultants. The 

relationship was mainly based on a high confidence in their consultant, which had arisen 

through the relationship. Companies with an auditor and an accountant do less to reduce 

information asymmetry, than firms with only an auditor. Reasons for not seeking information 

themselves, proved to be time, price, trust and lack of knowledge of the extent of the change. 

Whether companies have an auditor or an accountant they always take support from 

consultant in the election. 

 

Suggestions for further studies: For further study, it would be interesting to investigate how 

the consultant can gain from the strong confidence and asymmetry. It would be interesting to 

see what choice the company with internally developed intangible assets made and the impact 

of the choice. We can also see an opportunity to conduct a similar study by the auditor's point 

of view. Another study could be to investigate companies and auditors in the same survey. 

Keywords: information asymmetry, trust, contracts, outsourcing, K2 and K3, principal-/agent 

theory. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer det att ges en bakgrund till ämnet vi har valt att studera. Det 

kommer även att läggas fram en problemdiskussion, problemformulering samt syfte för 

studien.  

 

1.1 Problembakgrund 
Under de tio senaste åren har utvecklingen inom redovisningsområdet förändrats mycket fort 

(Crescendo, 2013). Efter att Sverige gick med i EU har den svenska lagstiftningen rättat sig 

efter EG-rätten och de internationella redovisningsstandarderna har haft en större påverkan på 

lagstiftningen (FAR , 2012). 2004 började Bokföringsnämnden (BFN) arbeta fram fyra olika 

regelverk som anger hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret skall avslutas. Dessa 

utformades för att ge heltäckande allmänna råd för olika företagstyper och storlekar. Detta 

projekt namngavs K-projektet och är uppsorterade i fyra kategorier, K1, K2, K3 och K4. 

Tanken med upprättandet av K-reglerna är att samla alla redovisningregler i ett regelverk, 

vilket skulle leda till en förenkling för företagen (FAR, 2012).  

Företagen som är aktuella
2
 för K2 och K3 är mindre

3
 onoterade företag, dessa kommer att 

vara tvungna till att välja vilket regelverk de vill redovisa enligt, innan januari år 2014. Denna 

kategori företag utgör 96-97 procent av alla svenska företag (Lennartsson, nr 8-9 2012).  

Beroende på företagets storlek och inriktning är det betydande för företaget att avgöra vilket 

regelverk som är lämpligast för dem. K2 som är förenklingsregelverket och regelbaserat anses 

var enklare att använda sig av. För de företag som faktiskt berörs av begränsningarna kan det 

innebära stora nackdelar om de väljer K2, då det kan begränsa företagets möjligheter till vissa 

redovisningsfördelar (Ekeroth, 2013). Detta kan även leda till en mindre rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning (PwC, 2008). K3 är huvudregelverket för företag som upprättar 

årsredovisning eller koncernredovisning i onoterade företag och större företag 

(Bokföringsnämden, BFN A, 2013). Regelverket är mer omfattande än K2 och kräver en 

större insats av alla inblandade, då detta regelverk ger fler valmöjligheter för företaget i 

redovisningen (Ekeroth, 2013). K3-regelverket tillåter en anpassning till företagets 

årsredovisning och ger därför en rättvisare bild av företagets finansiella ställning (PwC, 

2008). De företag som kommer att undersökas i vår studie har internt upparbetade 

immateriella tillgångar
4
 och får inte aktiveras enligt K2-regelverket, men är tillåtet enligt K3  

(PwC, 2012). Om företagen inte kan aktivera sina internt upparbetade immateriella tillgångar 

                                                 
2
 De aktuella företagen är mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt onoterade mindre företag och 

koncerner. 
3
 Definitionen som gäller för att vara ett mindre företag är att de högst får överskrida ett av de tre 

gränsvärdena enligt BFNAR 2006:1. Gränsvärdena består av nettoomsättning 80 mkr, balansomslutning 40 mkr 

och medelantalet anställda 50 (FAR, Fars Akademi Samlingsvolymen Revison E, 2010).   
4
 En internt upparbetad immateriell tillgång är tillgång som inte är av fysisk form och inte förvärvats. 
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kommer detta att påverka företagets finansiella ställning och inte ge en rättvisande bild. 

Aboody & Baruch (1998) anser att det är betydelsefullt för företaget att aktivera internt 

upparbetade immateriella tillgångar då de i hög grad återspeglar företagets värde och framtida 

intäkter på ett mer korrekt sätt. Trots att K3 kan vara det enda alternativet för företag med 

internt upparbetade immateriella tillgångar, kan företagen se anledningar till att tillämpa K2 

då det anses ta mindre tid för både konsult och företag (Drefeldt & Törning, 2012). K2 är ett 

enklare regelverk att tillämpa, då det inte ger utrymme för egna tolkningar och följer 

företagen reglerna ordagrant kommer det att bli rätt (Grönlund, Tagesson & Öhman , 2005).  

1.2 Problemdiskussion 
Mindre företag outsourcar ofta ekonomifunktionen till en konsult enligt Bergström & 

Lumsden (1993), följaktligen är det även intressant att studera relationen mellan konsult
5
 och 

företag. Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag hjälpa dem ansvara för en 

eller flera processer inom verksamheten (Fincham, 1999). Enligt Maelah, Aman, Hamzah, 

Amiruddin, & Auzair (2010) finns det flera orsaker till att företag outsourcar. En anledning är 

för att de skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Ett annat skäl är att kunskapen i många 

fall saknas i företagen. Det finns även ett kostnadbesparande motiv till att outsourca 

verksamheten. De senast åren har outsourcingen av redovisningen ökat. Trots detta är många 

missnöjda för att de upplever att de fördelar som utlovats inte införlivats. Författarna 

beskriver vikten av att det finns en tydlig definition av vad som kommer att tillhandahållas av 

konsulten för att få en lyckad relation. De företag som har varit nöjda har haft tydliga mål och 

förväntningar på relationen, för att minimera risken för oväntade händelser. Vid 

förändringsarbete skall en projektplan upprättas för att processen skall vara effektiv och 

minimera riskerna som kan uppstå (ibid). 

Tidigare forskning som har genomförts av Greenberg et al. (2008)  framgår det att 

outsourcingrelationer uppkommer på grund av att företagen har möjlighet att nyttja mångfald 

av resurser och kompetens på olika sätt. Förutom kostnad och kvalitet på tjänsten måste även 

risker bedömmas vid ett eventuellt partnerskap. Författarna ser tvång och incitament som 

effektiva styrinstrument för att få konsulten att arbeta mot de mål som uppdragsgivaren 

(företagen) vill. I många outsourcingrelationer finns det ett förtroende mellan 

uppdragsgivaren och uppdragstagaren vilket kan påverka kontrollen som sker för att motverka 

opportunistiskt beteende och att arbetet utförs korrekt. I studien framgår det att 

förtroendesituationen bygger på kontrollmekanismen och dels på pålitliga partners som 

uppfyller sina åtaganden på ett förutsägbart sett. Kontrollen kan inge förtroende, men 

förtroendet kan även leda till att kontrollen av uppdragstagaren minskar. Slutsatsen i studien 

visar på att människan kännetecknas av begränsad rationalitet och opportunism, därför krävs 

särskilda åtgärder för att säkra långsiktiga outsourcingrelationer, speciellt vid förändringar. 

Författaren betonar även vikten av att förtroendet är en viktig faktor i relationen mellan 

parterna vid outsourcingen, i slutsatsen (ibid). 

                                                 
5
 Med konsult menar vi revisor eller redovisningskonsult. Anledningen till att vi även ser revisorer som 

konsulter är deras rådgivningsfunktion. 
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Inom relationen finns det flera risker som behövs förebyggas för att konsulten skall arbeta 

efter företagens önskan av egen vilja. Rapp & Thorstenson (1994) beskriver principal agent 

teorin som en relation mellan en uppdragsgivare (företagen) och en uppdragstagare 

(konsulten). När konsulten får uppdraget från företaget kommer denne att inneha mer 

information om företagets ekonomifunktion än dem själva. Det uppstår således 

informationsasymmetri. Flertalet tidigare studier ha påvisat att det förekommer 

informationsasymmetri mellan konsult och företag. Enligt Puutio, KyKyri & Wahlstöm 

(2007) uppstår det alltid någon grad av asymmetri vid outsourcing, då konsulterna har mer 

information om det berörda ämnet än företagen. Gallouj (1997) hävdar att förhållandet mellan 

konsulten och företaget i hög grad kännetecknas av informationsasymmetri. Vidare beskriver 

Rapp & Thorstenson (1994) att uppdragstagaren kan använda sig av denna informationen för 

egen vinning så kallat oppurtunistiskt beteende. Detta kan förebyggas med hjälp av olika 

incitament och kontrakt (ibid). De kostnader som uppkommer genom bevakning av att 

konsulten handlar enligt företagens önskan kallas för transaktionskostnader. Enligt  

Greenberg, Greenberg & Leaderer Antonucci (2008) är det kostnader för kontakt, kontrakt 

och kontroll. Transaktionskostnad är således den kostnad som tillkommer utöver priset på 

själva tjänsten eller varan som uppstår i samband med försäljning eller inköp till exempel 

kostnader för informationsinsamling (ne.se, 2013) Enligt Logan (2000), som diskuterar 

principal-/agent teorin, får kostnaden med att övervaka uppdragtagaren inte överstiga nyttan 

med att övervaka densamma. 

Caldwell & Clapham ( 2003) framhåller att förtroende är en betydande del i en relation och 

viktigt för att samarbetet skall ge ett bra resultat. Sako (1997) beskriver hur förtroende byggs 

upp på olika sätt inom en relation mellan en konsult och en klient. Förtroendet för konsulten 

bidrar enligt författaren till att klienten (företaget) inte arbetar mot att förebygga 

opportunistiskt beteende (ibid). Undersökningar som skop har genomfört på uppdrag av FAR 

har visat att det finns ett högt förtroende för revisorer och redovisningskonsulter i Sverige 

(SKOP, 2011; SKOP & Hammarström, 2012). Det höga förtroendet för konsulten har inte 

undgått redovisningskonsulterna som hävdar att företagen ofta frågar dem om råd. 

Redovisningskonsulten Nystam beskriver valsituationen i Lennartssons (nr 8-9-, 2012) artikel 

så här ”Formellt sett väljer kunden, men i praktiken har vi ett stort inflytande” och Németh 

följer upp med att säga att ”Kunderna frågar ju alltid oss vad vi tycker” (Lennartsson, nr 8-9 

2012; Lennartsson, nr 12 2012). Därmed blir det viktigt som revisorn Caisa Drefeldt säger i 

Lennartssons (nr 8-9 2012) att ”Rådgivaren har ett stort ansvar att upplysa kunden om vad de 

olika alternativen innebär. Det är varje företags förutsättningar som skall styra och inte 

rådgivarens tycke och smak.” och” Revisions- och rådgivningsbranschen har ett stort ansvar 

att hjälpa företagen så att de hamnar rätt”. Anser företagen att det är konsultens ansvar att ge 

dem information? För konsulten är den största förändringen att alla regler finns samlande på 

ett ställe. Vilket är en stor förenkling för konsulterna och kommer leda till 

kostnadsbesparingar för företagen då mindre konsulttimmar kommer krävas (Lennartsson, nr 

8-9 2012). Om företagen inte är medvetna om vilka konsekvenser de nya regelverken kan 

medföra kan konsulten till exempel debitera lika många timmar fast för mindre arbete Vad 
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gör företagen för att förebygga informationsasymmetri och således opportunism? Vilken 

betydelse har förtroendet för hur mycket information företagen inhämtar vid valet av 

regelverk? Hur ser förtroendet för konsulten ut innan valet?  

1.3 Problemformulering  
Diskussionen ledde oss fram till den här problemformuleringen: 

 Hur påverkar företagens förtroende för konsulten informationsinhämtningen vid valet 

av regelverk?  

1.4 Syftet  
Vi var intresserade av att se hur förtroendet för konsulten hade uppkommit, förtroendets 

påverkan på informationsinhämtningen samt vad företagen gjorde för att förebygga 

informationsasymmetrin. Vi ville därmed undersöka vilken påverkan förtroendet för 

konsulten hade vid valet av regelverk för de företag som använde sig av internt upparbetade 

immateriella tillgångar, som kunde komma att gynnas av att välja K3-regelverket. 
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2 Metod 
 

 

I det här kapitlet framgår det vilka metoder som valts vid insamling av data samt 

tillvägagångssättet vid genomförandet. Kapitlet avslutas med en analys och en kritisk 

granskning av metodvalen som har gjorts. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats  
I undersökning utreddes det hur företagen inhämtade information kring förändringen 

angående de nya regelverken och hur förtroendet för konsulten påverkade inhämtningen av 

informationen. Intresset låg i att se hur delaktiga företagen var i processen att välja regelverk. 

I undersökningen studerades och tolkades resultatet för att erhålla en bedömning. Sedan 

fördjupade vi oss för att se om det fanns några mönster i utredningen. Som ovan nämnt ville 

vi se hur verkligheten såg ut från företagens sida. Tidigare uppsatser hade behandlat valet och 

relationen från konsultens synvinkel, därför väcktes intresset för att genomföra en 

undersökning med företagens syn på valet med inriktning på hur förtroendet påverkade 

informationsinsamlingen.  

2.1.1 Kvalitativ undersökning 

I studien valdes det att tillämpas ett kvalitativt tillvägagångsätt, då fokus låg på att studera 

enskilda fall för att sedan gå in mer på djupet med dessa (Dahmström, 2011). Kvalitativa 

studier ger en djupare förståelse för hur respondenterna tolkar och upplever situationen som 

författarna valt att studera (Bryman & Bell, 2005). Vid intervjuer ges respondenten bättre 

förutsättningar för att få fram sina åsikt och utveckla sina svar, vilket ger en tydligare bild av 

respondentens tankar kring frågorna (Ghauri & Grönhaug, 2010). Det är även lättare att få 

fram mer omfattande svar från respondenterna, då följdfrågor kan ställas. Frågorna kan även 

förtydligas om respondenten inte förstår frågan (Bryman & Bell, 2005). Vi undersökte 

förtroendet som företagen har för konsulten i kontexten fallet K2 och K3. Bryman & Bell 

(2005) beskriver fallstudier som fördjupning i ett fall och den specfika natur och komplexitet 

som fallet visar. Intresset låg i att undersöka och fördjupa oss i hur förtroendet i relationen 

mellan konsulten och företaget såg ut i kontexten valet av K-regelverk, antingen K2- eller K3-

regelverket.  

2.2 Undersökningsmetod 
Målet med undersökningen var att hitta mönster i studien för att sedan kunna bygga analysen 

och slutsatsen på. Vilket även förespråkas av Patel & Davidsson (1994). Valet av personliga 

frågor var det alternativet som ansågs ge mest omfattande svar och information. Vi anser att 

den personliga kontakten gjorde att vi fick djupare svar på våra frågor. 

Empirisk data insamlades genom telefonintervjuer med företagen angående hur de gick 

tillväga vid informationsinhämtning av K-reglerna och hur förtroendet såg ut för konsulten. 

Där vi utredde hur insatta företagen var i de nya regelverken och hur de insamlat 

informationen. Efter datainsamlingen analyserades resultatet utifrån sekundärdata som 
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inhämtats om regelverken, outsourcingen med principal-/agent teorin och förtroende. 

Anledningen till valet av teori var för att främst se hur förtroendet ser ut i relationen, hur 

förtroendet påverkat informationsinhämtningen och hur informationsasymmetrin påverkat 

valet.  

2.2.1 Informationsinhämtning 
Vid informationsinhämtning av primärdata till den teoretiska referensramen söktes mycket 

fakta om K-regelverken via BFN, litteratur inom området och det inhämtades även 

information från tidskrifter inom redovisningsområdet, då främst från Balans. Inom området 

outsourcing och förtroende söktes information med hjälp av litteratur och skolans databaser 

för att hitta vetenskapliga artiklar. Vid användandet av vetenskapliga artiklar användes peer 

reviewed artiklar i de fall det var möjligt, för att säkerställa att artiklarna är granskade av 

andra forskare och hade en vetenskaplig grund. Alla referenser som har använts har inte varit 

vetenskapliga artiklar. Inom fallet K2/K3 är det svårt att hitta vetenskapliga artiklar då 

förändringen endast berör Sverige. Vi anser dock att de referenser vi valt är trovärdiga på 

grund av att de tagits från källor med djup kunskap inom redovisningsområdet. Sökorden som 

främst användes var, kund-/klient relationer, asymmetrier, förtroende, outsourcing och 

accounting outsourcing. Övriga informationskällor som använts är sökguiden Google där vi 

har sökt på samtliga begrepp och bland annat funnit två betydelsefulla undersökningar om 

förtroende, gjord av Skop på uppdrag av FAR. Vi har även sökt på gamla uppsatser för att 

finna information, inspiration och referenser, men även för att kontrollera att vår studie inte 

redan var genomförd. 

2.2.2 Urval 

Studien avgränsades till mindre företag för att det är dessa som har möjlighet att välja mellan 

K2 och K3 och måste göra ett val innan år 2014. De företag vi avgränsade oss till var mindre 

onoterade aktiebolag med endast en revisor respektive företag som utöver en revisor även har 

en redovisningskonsult, för att se om det fanns några skillnader kring hur företagen tänkte 

kring valet av regelverk. En ytterligare begränsning som gjordes var att endast undersöka 

företag som använde sig av internt upparbetade immateriella tillgångar, då dessa skulle kunna 

gynnas av att tillämpa K3, men missgynnas av att välja K2. Denna begränsning tillämpades 

på grund av att vi ville se hur konsulterna informerade företagen om valet, utifrån företagens 

perspektiv.  

Vid sökandet av företag användes sökguiden Affärsdata för att få fram information och 

begränsa urvalskriterier. De företag som inte har revisonsplikt valdes bort från sökningen. 

Kravet för att företaget skall undgå revisionsplikten är att de inte överstiger två av dessa tre 

kriterier: Tre anställda, balansomslutning på en och en halv miljon och en nettoomsättning tre 

miljoner (FAR, 2012). Vid urvalet begränsade vi oss till företag som har SNI-koderna 58290, 

”utgivning av annan programvara” och 62010, ”dataprogrammering”. Av dessa togs 100 

stycken företag ut som hade internt upparbetade immateriella tillgångar. Kontakt togs sedan 

med 53 företag av dessa varav tio stycken gick med på att intervjuas. För att göra djupare 

intervjuer inom tidsperioden begränsade vi oss till ett fåtal deltagande. Av de tio stycken 

företag som ställde upp på att bli intervjuade hade fem stycken endast en revisor och fem 
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stycken hade en redovisningskonsult och en revisor. Anledningar till detta var att vi ville se 

om det var någon skillnad på informationsinsamlingen mellan de två grupperna.   

I de företag som hade en ekonomiansvarig intervjuades den personen och i de företag utan 

ekonomiansvarig blev vi hänvisade att intervjua VD:n eller styrelseordföranden då dessa hade 

mest kunskap angående ämnet. Det var endast tre företag som inte hade en ekonomiansvarig 

och på två av dessa intervjuades VD:n och på ett företag intervjuades ordförande i styrelsen. 

Dessa tre personer tillhörde företag som hade en redovisningskonsult. 

2.3 Intervjuernas genomförande 
När vi sökte efter företag med internt upparbetade immateriella tillgångar, fann vi få inom 

Skaraborgsområdet och beslutade oss därför för att inte begränsa oss geografiskt. Eftersom 

det inte fanns möjlighet att inom tidsbegränsningen personligen besöka företagen valdes 

intervjuerna att genomföras via telefon. Intervjuerna genomfördes inte gemensamt av 

författarna på grund av att vi såg en risk med att respondenten skulle kunna uppleva intervjun 

som rörig, om båda deltog i samtalet. En nackdel med att inte båda var delaktiga vid 

intervjuerna är att vi inte kunnat hjälpa varandra med följdfrågor. Ytterligare en anledning till 

att telefonintervjuer valdes var att båda kunde ringa och söka respondenter samtidigt, då det 

var svårt att få tag i företag som ville ställa upp på intervjuerna. Enligt Bryman & Bell (2005) 

är telefonintervjuer tids- och kostnadsbesparande jämfört med personliga intervjuer.  

Intervjutiden var mellan 10-38 minuter, med ett genomsnitt på 17 minuter per intervju. En 

semistrukturerad intervjuform genomfördes för att kunna anpassa frågornas ordningsföljd till 

intervjutillfället, det vill säga att ställa frågorna i enligt oss passande ordningsföljd anpassat 

efter varje intervju samt för att ställa följdfrågor till de befintliga frågorna (Bryman & Bell, 

2005). Detta ledde till att några färre frågor ställdes till företagen med endast en revisor och 

därmed blev dessa intervjuer i genomsnitt något kortare än intervjuerna med företagen som 

hade revisor och redovisningskonsult. Intervjuerna spelades in för att möjligheten till att 

lyssna på samtalen flera gånger skulle finnas och för att någon väsentlig information inte 

skulle förbises. Efter intervjuerna transkriberades svaren på frågorna ner för att sedan kunna 

skrivas samman i empirin och för att kunna citera respondenterna. Frågeguiden går att finna i 

bilaga 2. 

Respondenterna har hållits anonyma genom hela arbetet. Vid de intervjuer som spelades in 

finns det en risk att respondenterna har oroat sig över att de spelats in och därmed tappat 

fokus från intervjufrågorna. Respondenterna meddelades att de skulle hållas anonyma i 

studien vilket kan ha gjort att de vågade tala mer fritt angående ämnet. För att inte röja deras 

identitet valdes det att använda fingerade namn på företagen samt att en sparsam beskrivning 

av företaget och respondenternas arbetsuppgifter getts, för att det inte skall finnas någon risk 

att respondenter eller företag kan identifieras och skadas på något sätt. Vilket är det som 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram som viktigt för att inte skada respondenterna som har ställt 

upp på att bli intervjuade.  

Vid genomförandet av intervjuerna var vi intresserade av att ta reda på hur insatta företagen 

var i de nya regelverken. För att få fram detta tillfrågades företagen om de var medvetna om 
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valet, om de hade gjort ett val och hur de hade fått information om valet. Om företaget hade 

gjort ett val var deras motiveringar till det valda regelverket av stort intresse. Vi ville ta reda 

på hur mycket information som företagen hade fått från sin konsult och om de var delaktiga i 

diskussionen angående beslutet av regelverket, detta för att kunna se hur stor inverkan 

konsulterna hade på valet. Intresset låg i att försöka få fram om företagen arbetar för att 

minska asymmetrin mellan parterna genom att exempelvis vid valet söka information från 

andra källor än från konsulterna. Intresset fanns även av att få fram vad företagen hade för 

inställning till outsourcing, vilket som framgick bland annat via frågor angående om företagen 

var nöjda med sin revisor och redovisningskonsult. Utifrån teorin om outsourcing och 

principal/-agent teorin, ville vi även få fram hur kontrakten mellan parterna var utformade. En 

viktig fråga för oss var också att ta reda på hur företagens förtroende såg ut för konsulterna. 

Dessa frågeställningar var grundaden till vår teori.  

2.4 Metodkritik och studiens begränsningar 
Vi trodde att det skulle vara svårare att få samma engagemang och djupa förståelse för 

respondenternas situation via en enkätundersökning eller genom att maila frågor, än att ta 

personlig kontakt och göra intervjuer. Information angående vilka frågor som skulle ställas 

under intervjun skickade inte ut till respondenterna på grund av att vi inte vill att de skulle 

sätta sig in i svaren på frågorna, speciellt med tanke på deras kunskap om valet eftersom, vi 

ville veta deras befintliga kunskapsnivå och vart de fått informationen från. Det var sex av tio 

respondenter som kunde intervjuas vid första kontakten dessa hade ingen möjlighet att söka 

information om regelverken, därmed gav deras svar en uppriktigare bild om deras kunskap i 

dagsläget. De företag som det avtalades ett möte med hade möjlighet att påverka hur insatta 

de var i regelverken och möjligheten fanns att de vid intervjun uppgav information som de 

inte hade vid första kontakten. En av respondenterna uppgav vid första kontakten att denne 

inte var insatt, men vid intervjutillfället hade denna träffat sin redovisningskonsult och 

därmed fått information om regelverken. Vilket kan påverkat utfallet av undersökningen.  

Det kan funnits olika anledningar till att företagen inte uppgett korrekta svar på frågorna. 

Exempelvis kan de sett anledningar till att försköna sanningen eller inte erkänt att de var 

dåligt insatta, då risken finns att människor ibland ger information utifrån hur de vill framstå i 

andra ögon och inte utifrån hur det verkligen är (Jacobsen, 2002). Det finns även en risk att 

respondenten undviker att lämna ut viss information av rädsla för att lämna ut 

konfidentiellinformation eller för att de styrs tystnadsplikt. I en av våra intervjuer uppfattade 

vi det som att personen ville få det att framstå som att företaget arbetade med att minska 

asymmetrin mellan dem och konsulten, men han sade sedan emot sig själv vilket fick oss att 

misstänka att de bara sades för att låta bra.  

 

Vid telefonintervjuer kan inte respondentens ansiktsuttryck läsas av vilket exempelvis kan 

inge tvekan över att de inte förstått frågan. Intervjuarens möjlighet till att reagera, upprepa 

och förtydliga frågan faller således bort. Vilket kan gjort att vi missat information från 

respondenterna, men det är inget vi anser har påverkat slutresultatet.  

Vid personliga intervjuer ges visuella intryck och andra faktorer som kan påverka 

respondenten negativt så som kön, ålder, etnisk bakgrund med mera. Dessa faktorer faller bort 
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vid telefonintervjuer där inga visuella intryck ges. Detta ses som en positiv egenskap vid 

telefonintervjuer enligt Bryman & Bell (2005). Däremot uppger de att att det är svårt att skapa 

en tillitsfull relation via telefonintervjuer. Även om tilliten kanske inte var lika hög som vid 

ansikte mot ansikte intervju, upplevde vi ändå att det fanns ett förtroende med grund i att 

intervjuerna genomfördes för vårt examensarbete.  

 

Intervjun genomfördes med den person inom företaget som var mest insatt i bytet av 

regelverk. I de fall vi hade möjlighet att intervjua VD:n eller styrelseordföranden framkom 

mer information angående hur de tänkte kring anlitandet av konsulten samt upprättande av 

kontrakt. Om vi hade intervjua fler respondenter med positionen VD, hade chansen varit 

större att få mer information angående anlitandet av konsulten och kunskapen kring 

kontrakten, vilket troligen kunnat ge ett annat utfall. Här har det uppstått en skillnad mellan de 

olika intervjuerna vilket gör att det finns utrymme för kritik angående val av intervjupersoner.  

Ingen av författarna hade tidigare erfarenheter av att genomföra intervjuer, vilket kan påverkat 

prestationen av framläggning, uppföljning och utformning av frågorna. Detta är något som 

Svensson & Starrin (1996) beskriver som vanligt vid intervjuer som genomförs av oerfarna 

personer. Då det var en semistrukturerad intervjuform som genomfördes skulle möjlighet till 

följdfrågor finnas, men då författarna var oerfarna och ibland kände sig stressade av att 

respondenterna uppgav att de inte hade mycket tid, följdes intervjumallen mer strikt och 

följdfrågor föll bort i viss omfattning. Vilket kan haft en påverkan på djupet i studien.   

Två intervjuer spelades inte in på grund av problem med inspelningsfunktionen. Således har 

vi inte kunnat säkerställa att samtlig information från dessa intervjuer har framkommit, men 

då det antecknades under båda intervjuerna, anser vi ändå att den väsentliga informationen har 

kommit fram. 

Det är även relevant att diskutera hur våra egna åsikter och värderingar påverkat 

undersökningen. På grund av våra egna erfarenheter, vilket vi mestadels fått via vår utbildning 

eller via inhämtandet av information till teorin så kan detta ha påverka undersökningen genom 

våra förutfattade meningar om hur det såg ut i företagen, innan vi genomfört intervjuerna. Det 

går inte att frångå att det är vi som har tolkar resultatet av vår studie och den kommer därmed 

präglas av vår syn. Enligt Patel & Davidsson (1994) är det viktigt att inte förvränga 

respondenternas svar, vilket vi har varit noga med genom att inte felaktigt återge svaren som 

erhållits.  

2.5 Trovärdighet 
För att värdera trovärdigheten i studien har intervjufrågorna granskats innan intervjuerna 

genomfördes. Två personer med kunskap inom ämnet kontrolläste frågorna för att se om 

frågorna uppfattades enligt önskan och i fall det behövde kompletteras med någon fråga. 

Frågorna kontrollästes sedan även av handledaren. Vi fick tips angående formuleringarna 

vilket gjorde att vi blev medvetna om bristerna och därför kunde justera frågorna. Vi anser 

således att vår undersökning gav oss den information som efterfrågades och ett resultat som 

besvarade syftet med utredningen. Informationen som framkom har varit tillräcklig för att 

besvara vår problemformulering. Målet med undersökningen var att få en bild av hur 
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informationsinhämtningen i verkligheten var bland företagen och deras syn på regelverken 

samt vilken inverkan företagens förtroende för konsulten hade på informationsinhämtningen, 

vilket vi anser att vi fått fram genom studien. Trovärdigheten i intervjuerna ligger i att de 

spelats in och att vi har kunnat återge det respondenterna uppgett genom att lyssna flera 

gånger på svaren vi fått. Trovärdigheten av referenserna har värderats, vilket Bryman & Bell 

(2005) framhåller som viktigt, samtliga referenser har en vetenskaplig grund eller stark 

koppling till ämnet som studerats.  

Replikerbarheten, undersökningen skulle kunna göras igen, men skulle med låg sannolikhet 

visa samma resultat då företagen antagligen kommer att ha mer information angående 

regelverken ju närmare valet kommer. Undersökningen har utförts innan valet skall vara gjort 

vilket leder till att om någon annan ska genomföra samma studie med de frågor vi har haft 

måste det ske innan år 2014 början. Däremot kommer relationen mellan företagen vara av 

liknande karaktär och förtroendet kommer antagligen vara detsamma om inget har hänt som 

påverkat detta. Vilket gör att frågor kring förtroendet i relationen antagligen skulle visa 

liknande resultat. Eftersom en semistrukturerad intervjuform valdes kan följdfrågorna aldrig 

replikeras eftersom de inte har antecknats. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen kommer vi presentera principal- agent teorin, 

outsourcingrelationen, vad som inger förtroende för konsulten och riskerna med detta. Den 

sista delen kommer att handla om internt upparbetade immateriella tillgångar som de företag 

vi undersöker innehar och upparbetar. Den teoretiska referensramen kommer sedan ligga till 

grund för vilka frågor som skall utformas till respondenterna. 

 

 

3.1 Principal-/agent teorin  

I vår undersökning kommer vi använda oss av principal-/agent teorin för att beskriva riskerna 

med att outsourca och hur de ser ut i samband med förändringen som regelverken innebär. Vi 

vill undersöka hur företagen inhämtar information om K-regelverken. Beroende på vilket 

regelverk företaget väljer kommer det att påverka hur de skall upprätta årsredovisningen. Då 

företagen outsourcar en stor del av ekonomifunktionen kommer förändringen påverka 

redovisningsarbetet för företagen och deras konsult (Lumsden & Bergström, 1993). En 

fortfarande mycket aktuella teori att applicera på outsourcing relationen är principal- agent 

teorin, som utgår från vad det finns för risker med att ta in kompetens utifrån (Rapp & 

Thorstenson, 1994). Vilket är väldigt relevant för vår underökning, då konsulterna anlitats på 

grund av att företagen vill koncentrera sig på kärnverksamheten. Nedan beskrivs de begrepp 

som är centrala i principal- agentteorin utifrån vårt forskningsområde.  

Principal agent teorin handlar om hur uppdragsgivare (principalen), i vårt fall företagen, skall 

få uppdragstagaren (agenten), i vårt fall konsulten, att arbeta mot de mål som uppdragsgivaren 

önskar. Detta är alltså en överenskommelse mellan två parter. Uppdragstagaren blir tilldelad 

uppdrag av uppdragsgivaren. En överenskommelse uppstår mellan parterna med den kunskap 

som finns idag, men utfallet kommer inte synas förrän i framtiden vilket gör det osäkert. Det 

blir inte alltid som det var tänkt. Uppdragstagaren får en ersättning för att utföra uppdraget. 

Uppdragsgivaren bestämmer hur ersättningen skall se ut baserat på en ersättningsplan. 

Ersättningsplanen blir en del av överenskommelsen eller kontraktet som reglerar 

uppdragsrelationen. Anledningen till att det upprättas en ersättningsplan är att 

uppdragstagaren skall agera i enlighet med uppdragsgivarens önskan. Uppdragsgivaren 

betalar uppdragstagaren för att utföra ett arbete åt uppdragsgivaren, men uppdragstagaren har 

ibland egna intressen som denne vill uppfylla, opportunsikt beteende kallas detta för. Vilket 

kan vara svårt för uppdragsgivaren att upptäcka, speciellt om uppdragsgivaren har mindre 

information om ämnet än uppdragstagaren, så kallad informationsasymmetri. Inom teorin 

förutsätts det att information är asymmetrisk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. För 

att minska risken för att uppdragstagaren skall arbeta mot egna mål använder sig 

uppdragstagaren av effektiva styrningsinstrument som kan förhindra, reducera eller avslöja 

opportunist beteende. De främsta styrinstrumenten enligt principal-/agent terorin är kontrakt 

och incitament. Kontrakt och incitament används för att uppdragstagaren skall arbeta mot de 

mål uppdragsgivaren vill, av eget intresse (Rapp & Thorstenson, 1994). Däremot får inte 

kostnaden med att övervaka uppdragtagaren överstiga nyttan med att övervaka densamma 
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enligt Logan (2000). Bakka, Fivesdal & Lindkvist (2006) hävdar att alla situationer som kan 

uppkomma kan dock inte rymmas i en överenskommelse, därför kommer parterna alltid ha en 

ofullständig överenskommelse. Detta kan vara mer uppenbart i fall parterna har olika tillgång 

till väsentlig information och olika grad av kunskap (ibid). Uppdragsgivaren bör utforma 

överenskommelsen så att denne, trots eventuell brist på sakkunskap och väsentlig information, 

erhåller ett bra resultat. Överenskommelsen kan utformas på olika sätt, antingen genom att 

uppdragsgivaren står för konsekvenserna av framtida oväntade utfall eller att dessa åläggs 

uppdragstagaren. Det är viktigt att belysa frågan om vem det är som skall ta risken i ett 

uppdrag. Detta är något som bör tas hänsyn till i varje överenskommelse mellan två parter. 

Det är av betydelse att överenskommelser utformas med hjälp av incitament så att 

uppdragstagaren uppträder som uppdragsgivaren önskar, av eget intresse. De studerade 

individerna i denna teori antas främst handla i eget intresse och att de har en begränsad 

rationalitet. Individen varken vill eller kan vara helt och hållet rationell. All tillgänglig 

information hanteras inte i beslutssituationen på grund av individens begränsade kapacitet. 

Istället för att söka efter den allra bästa lösningen nöjer sig oftast individer med att söka efter 

en bra lösning. Avsikten med ett uppdrag är att det skall genomföras så att verksamheten får 

ett bra resultat sett från uppdragsgivarens synpunkt. De val uppdragstagaren kommer att göra 

kommer påverka verksamheten och i och med det dess resultat (Rapp & Thorstenson, 1994). 

3.2 Outsourcing 
Inom outsourcingrelationen finns det som vi ovan beskrev en principal och en agent. I 

förändringen gällande K-regelverken använder sig företagen av den kompetens som 

outsourcingen ger vid valet av regelverk. Outsourcing relationen påverkas framförallt, enligt 

principal- agent teorin, av asymmetrier, kontrakt och incitament.  

Vi har valt att döpa detta kapitel till outsourcing eftersom vår undersökning bygger på att det 

finns en relation mellan konsulten och företagen som är klienten i detta fall. Det finns flera 

orsaker till att företag outsourcar. En anledning är för att de skall kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet. Ett annat skäl är att kunskapen i många fall saknas i företagen. Det finns 

även ett kostnadbesparande motiv till att outsourca verksamheten (Maelah et al., 2010). Under 

de senaste åren har outsourcingen av ekonomifunktionen ökat markant. Enligt Logan (2000) 

finns det många företag som är i behov av att outsourca delar av sin verksamhet, vilket gör att 

konsulterna har många kunder att välja bland (ibid) Outsourcing innebär att ett företag låter 

ett annat företag hjälpa dem ansvara för en eller flera processer inom verksamheten (Maelah 

et al., 2010). Outsourcing har traditionellt uppfattats som att en konsult säljer en lösning på ett 

problem. Konsulter antas vara en expert på området som säljer sin kompetens till en passiv 

klient (företaget) (Glückler & Armbrüster, 2003). Många mindre företag outsourcar sin 

redovisning. Enligt Bergström & Lumsden (1993) utförs redovisningen i mindre företag av 

redovisningskonsulter i många fall. När företagen outsourcar redovisningen till konsulten 

uppstår det asymmetri i relationen eftersom denne då innehar mer information om företagets 

finansiella ställning. Enligt Puutio et al. (2007) är asymmetri relaterat till relationen mellan 

konsult och klient (företag). Företagen, vill som vi tidigare har nämnt, outsourca 

redovisningen för att fokusera på de delar av verksamheten de är bra på. Redan innan 

företaget har outsourcat redovisningen finns det en informationsasymmetri mellan företaget 
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och konsulten, men då är det företaget som innehar mer information. Asymmetriska 

interaktioner är väldigt vanliga, speciellt i situationer där parterna skiljer sig i status, 

kompetens och ansvar (ibid). 

I en outsourcingrelation arbetar oftast konsulten med flera personer från företaget till exempel 

chefen, andra konsulter och medarbetare. Här kan det uppstå asymmetri i en av relationerna, 

men samtidigt symmetri i en annan. Till exempel kan relationen mellan konsulten och 

medarbetaren vara asymmetrisk, men symmetrisk med en annan konsult som arbetar för 

företaget. Eftersom det ser ut så här i de flesta organisationerna finns det ett grundläggande 

behov för kommunikation. Hade det inte funnits några asymmetrier mellan parterna hade det 

funnits väldigt lite eller inget behov av de flesta typer av konsultverksamheter (ibid). 

Att outsourca redovisningen kan innebära att många processer lämnas över till de som skall 

hjälpa företagen. Detta kan vara allt från relativt enkla aktiviteter såsom leverantörskulder, 

kundfodringar och löner till processer som är av mer komplex grad till exempel strategier, 

finansiell planering och analys(ibid). Den aktivetet som är aktuell nu och för vår 

undersökning är rådgivning vid valet av nytt regelverk. Enligt Maelah et al. (2010) har 

outsourcing av redovisning ökat stadigt sedan 2000 och mellan 2005-2007 ökade 

outsourcingen av ekonomifunktionen med 45 procent. Trots denna ökning finns det ett ganska 

stort missnöje bland kunderna. De anser inte att de fördelar som har utlovats i och med 

outsourcingen har införlivats.  

De företag som känner att de har haft en lyckad outsourcing har gjort tillräcklig forskning, 

planering och viktigast av allt har de utvecklat tydliga mål och förväntningar på relationen. 

Vidare diskuterar artikeln att det är viktigt att det finns en tydlig definition om vilka tjänster 

som kommer att tillhandahållas av konsulten, betalningsvillkor och möjlighet att göra 

förändring i avtalet. Eftersom dessa tjänster ökar är det av betydelse att det finns 

outsourcingavtal som är så kompletta som möjligt (ibid). Avtal ses här som synonymt med 

kontrakt. Även principal- agent teorin lägger stor vikt vid kontrakt och dess betydelse för att 

relationen mellan parterna skall fungera tillfredsställande. Enligt Logan (2000) finns det två 

typer av kontrakt, resultatbaserat kontrakt och beteendebaserat kontrakt. Det resultatbaserade 

kontraktet grundar sig i att konsulten får ersättning för prestationen som är utförd. Medan det 

beteendebaserade kontraktet går ut på att konsulten får betalt för att denne uppträder enligt 

klientens (företagets) önskan vare sig resultatet är bra eller dåligt. Vid det beteendebaserade 

kontraktet är det uppdragsgivaren som tar en större risk (ibid). 

För att minska risken att företagen skall bli utsatta för negativa konsekvenser på grund av 

outsourcingen är det även av betydelse att företagen försöker arbeta fram en plan över möjliga 

risker och hur dessa skall hanteras om de besannas. Innan företaget outsourcar behöver de 

tänka över varför de väljer att anlita en konsult och vilka risker detta medför. När företaget 

har funnit en konsult bör de se över om denna är behörig, ärlig, finansiell sund och har 

relevant kunskap och expertis. Vid förändringsarbete skall en projektplan upprättas för att 

processen skall vara effektiv och minimera riskerna som kan uppstå. Om sedan inte 

samarbetet fungerar mellan konsult och företag skall det finnas en strategi för hur företaget 

skall gå tillväga, vem skall utföra arbetet istället. Det är av betydelse att de har en utarbeta 



  

 

 

 14 

plan för detta, för att få ett minimalt avbrott i verksamheten vid ett eventuellt uppbrott 

(Maelah et al., 2010). 

3.3 Förtroende 
Principal-/ agent teorin beskriver att uppdragstagaren måste kontrolleras för att denne inte 

skall arbeta mot egna mål utan mot de mål som uppdragsgivaren önskar. Flera forskare hävdar 

att högt förtroende för konsulten leder till att klienten (företagen) inte arbetar för att förebygga 

opportunistiskt beteende (Sako, 1997; van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). Das & 

Bing-Sheng (1998) menar att kontroll antingen kan öka eller göra att förtroendet avtar. Nedan 

kommer olika anledningar till att förtroende uppstår presenteras samt två undersökningar som 

presenterar förtroendet för konsulter i dagsläget. De är genomförda av Skop och den ena visar 

förtroendet för revisorer och den andra för både revisorer och redovisningskonsulter. 

Skops undersökningar om förtroendet för revisorer och redovisningskonsulter 

En undersökning som genomfördes år 2011 undersökte hur stort förtroendet var för revisorer. 

Undersökningen visade att trots negativ publicitet i media var förtroendet för revisorer högt i 

samhället. Skop fann inte att den negativa publiciteten hade påverkat förtroendet för revisorer. 

Undersökningen visade istället att det som påverkade förtroendet för revisorer främst är egna 

personliga erfarenheter. Undersökningen visade att 81 procent av företagsledarna har stort 

förtroende för revisions- och redovisningsbranschen. 93 procent av företagsledarna hade högt 

förtroende för sin egen revisor och av de som inte hade högt förtroende så var motiveringen 

att de hade haft negativa personliga erfarenheter. Bland allmänheten är förtroendet för 

revisorer något lägre än för företagsledarna, men anses ändå vara högt. Av de som inte hade 

högt förtroende var motiveringen den samma som bland företagsledarna, att de hade negativa 

egna erfarenheter eller ingen erfarenhet alls (SKOP, Förtroende för revisorer, 2011). 

År 2012 genomfördes en annan undersökning om förtroendet för revisorer och 

redovisningskonsulter i Sverige av SKOP, på uppdrag av FAR, som visade att det finns ett 

högt förtroende för revisorer och redovisningskonsulter. Undersökningen visade att 73 

procent, alltså ca 3/4 av företagare/företagsledare kände mycket stort eller ganska stort 

förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen. För yrkesgruppen revisorer kände 79 

procent av företagarna/företagsledarna mycket stort eller ganska stort förtroende. Det är 

endast läkare som har större förtroende hos företagarna/företagsledarna (SKOP, 2012). 

97 procent av företagare/företagsledare kände däremot mycket eller ganska stort förtroende 

för sin egen revisor, 61 procent av dessa kände mycket stort förtroende. Förtroendet för 

redovisningskonsulten var emellertid sämre. Endast 78 procent av företagarna/företagsledarna 

hyste stort eller ganska stort förtroende för redovisningskonsulterna. Företagen i 

undersökningen, oberoende av storlek, ansåg att revisorn är bra för rådgivning (ibid). 

Enligt Logan (2000) är den största utmaningen i en outsourcing relation att bygga och 

upprätthålla tillit och förtroende. Många outsourcingrelationer har varit misslyckade på grund 

av att orealistiska förväntningar, dålig kommunikation, brist på förtroende, brist på 

ömsesidiga vinster och gemensamma mål. Sako (1997) anser att förtroende är viktigt mellan 

parter som samarbetar och att trovärdighet ofta byggs upp genom att de arbetar tillsammans. 
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Det är betydelsefullt att åsikter och tankar överensstämmer mellan parterna. Samspelet mellan 

personer leder till ökat förtroende (ibid). Det finns många faktorer som kan bidra till olika 

grader av förtroende. I kommande del kommer fyra faktorer behandlas, avtalsenligt-, 

relations- och kompetensförtroende samt kommunikation. 

Avtalsenligt förtroende bygger på moraliska normer och pålitlighet. Det grundar sig i 

förväntningen om att den andra parten kommer hålla sig till överenskommelsen vare sig den 

skrivs ner eller inte (Sako, 1997) Enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) litar 

människor mer på muntliga överenskommelser. När parterna skall upprätta ett kontrakt 

grundar sig den första tilliten på de moraliska normer som är inpräglade i varje individ vilka 

har uppstått genom socialisering och utbildning. På en marknad som inte är perfekt måste det 

finnas tillit innan parterna ingår i ett avtal med varandra. Ju mer avtalsenligt förtroende 

uppdragsgivaren har desto mindre arbetar de för att förebygga opportunistiskt beteende (van 

der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). När ett avtal upprättas mellan parter som har stort 

förtroende för varandra, tenderar avtalen att innehålla mindre detaljer. Det stora förtroendet 

leder till att de anser att om något saknas i avtalet, kan de komma överens om det i ett senare 

skede. Greenberg et al. (2008) hävdar att det är betydande för förtroendet att det finns ett 

kontrakt som beskriver hur relationen är utformad mellan parterna. Avtalen upprättas mindre 

detaljerat för att parterna skall agera mer självständigt. Vanligtvis fungerar avtal med mer 

utrymme bättre (Langefield-Smith & Smith, 2003).  

Relationsförtroende består enligt Glückler & Armbrüster (2003) av tre delar, det allmänna 

ryktet, erfarenhetsförtroende och nätverksanslutet rykte. Konsultfirmors allmänna rykte 

består av generella uppfattningar om ett visst konsultföretag som cirkulerar på marknaden och 

via media. Erfarenhetsförtroende kan växa fram under en relation där någon slags överföring 

mellan parterna har förekommit (ibid). I denna relation kan tillitit uppstå genom att parterna 

har samma eller liknande värderingar och normer, men även genom att det har växt fram ett 

vänskapsband mellan parterna (Sako, 1997). Personlig erfarenhet är en pålitlig källa enligt 

Armbrüster & Glückler (2003). Erfarenhet är ett sätt att bedöma en annan persons handling 

och hjälper till att skapa förtroende. Förtroendet byggs upp av positivt samarbete mellan 

parterna (Caldwell & Clapham, 2003). Detta förtroende utvecklas långsamt och kräver 

engagemang och energi, men när det fungerar skapar det ömsesidiga och varaktiga relationer. 

Bristen i en sådan här relation är att klienten inte söker en konsult utanför sitt kontaktnät, när 

uppdraget inte är tillfredställande eller att det krävs kunskap som konsulten inte har, nätverket 

av konsulter blir väldigt begränsat. Nätverksanslutet rykte är mer personlig och pålitligt rykte 

än det offentliga ryktet och mer omfattande än erfarenhetsförtroendets kontaktnät. Det 

nätverksanslutna ryktet innebär att klienten söker information om en konsult i sitt befintliga 

nätverk av vänner, familj etcetera (Glückler & Armbrüster, 2003).  

Vid kompetensförtroende finns det en förväntan om att uppdragstagaren har den kompetens 

som behövs, för att utföra uppdraget, till sitt förfogande. Eftersom uppdragsgivaren litar på 

den kompetens uppdragstagaren har, sker få eller inga kontroller av tjänsten, vilket främjar 

opportunistiskt beteende. Förtroende för kompetens är högre än för avtalsförtroende. 

Kompetensförtroende kan även uppstå genom att leverantören har utfört tidigare transaktioner 

på ett tillförlitligt sätt (van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). En viktig byggsten för 
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uppbyggnaden av förtroende är enligt Caldwell & Clapham (2003) kompetens som omfattar 

kunskap och åstadkommande av resultat (ibid). Detta förtydligar även Castlefranchi & 

Falcone (2000) som även de uppger att kompetens ökar förtroendet.  

Överlag anses personer med en titel inge ett högre förtroende. Revisorer har således en 

moralisk tyngd via titeln enligt Caldwell & Clapham (2003) och inger även förtroende. En 

anledning till detta är att de granskas och att de styrs av lagar. För att få titulera sig revisor 

skall revisorn vara godkänd eller auktoriserad. Godkänd- och auktoriserad revisor är en 

skyddad titel och den som falskt uppger sig vara auktoriserad eller godkänd revisor döms till 

böter. Det är Revisorsnämnden som bestämmer vem som blir godkänd eller auktoriserad 

revisor, efter avlagt och godkänt lämplighetsprov kan revisorn titulera sig revisor. 

Auktorisationen, godkännandet och registreringen är sedan giltig i fem år. Därefter skall en 

ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering skickas in före 

gilltighetstidens utgång, för att godkännande, auktorisation eller registrering skall gälla till 

dess att beslutet angående saken har vunnit laga kraft. Revisorsexamen är en försäkran om att 

revisorn har tillräckligt med teoretisk kunskap för att kunna tillämpa dem i revisionsarbetet 

(FAR, Revison , 2010). 

Revisorn är skyldig enligt lag att följa vissa bestämmelser (ibid). Enligt Caldwell & Clapham 

(2003) uppfattas individer och organisationer som mer trovärdiga om lagstiftningen efterlevs. 

Det som revisionen bygger på är förtroende (ibid). Grundkraven för att omvärlden skall kunna 

ha förtroende för revisorn är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. Enligt Greenberg et al. 

(2008) inger kompetensen, titel och sekretessen förtroende. God revisorssed är således lika 

med god sed bland kunniga revisorer med stor integritet och professionellt omdöme. Opartisk 

och självständig innebär att revisorn skall genomföra sitt uppdrag självständigt och opartiskt 

samt vara objektiv i sitt ställningstagande. Uppdraget skall utföras så att revisorns 

självständighet, objektivitet och opartiskhet garanteras. Tystnadsplikten är en försäkran från 

revisorn att denne inte kommer att använda sig av informationen som har tillhandahållits 

genom sin yrkesutövning till egen fördel eller för att skada eller dra nytta av den för någon 

annans räkning, men även att revisorn inte obehörigen kommer att avslöja sådana uppgifter. 

Revisorn har även som uppgift att se till att de som biträder denne även följer dessa regler 

(FAR, Revison, 2010).  

En revisors huvudsakliga uppgift är att granska redovisningen (Dahlqvist, Iredahl, & Skough, 

2013), medan redovisningskonsulters huvudsakliga uppgift är att fungera som en rådgivare 

för företagen. Redovisningskonsulters arbete är inte lika reglerat som revisorns och omfattas 

inte av någon offentlig insyn (Sjöblom, 2013). För att stärka tilltron till sin titel och 

kompetens kan även redovisningskonsulter auktorisera sig. För att kunna ansöka om att bli 

auktoriserad redovisningskonsult behöver konsulten uppfylla de teoretiska kunskapskraven 

för auktorisation (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 2012).  

Kommunikation 

Kommunikationen mellan parterna är viktig för att outsourcingrelationer skall fungera 

(Logan, 2000) och för att förtroendet skall byggas upp och bibehållas är det viktigt att det 

finns en kommunikation mellan parterna (Johansson, Jönsson, & Solli, 2006). 
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Kommunikationen består i att parterna förmedlar information sinsemellan. För att 

kommunikationen skall fungera är det av betydelse att parterna är medvetna om varandras mål 

samt att de har arbeta fram en plan för hur de skall hantera om osämja eller problem uppstår. 

Fungerar inte kommunikationen mellan parterna är det svårt att veta om de jobbar mot samma 

mål (Logan, 2000). Enligt författaren uppstår principal-/ agent teori problem när de två 

inblandade parterna har olika mål. Det är viktigt att konsulten vet vilket mål företaget vill att 

de skall arbeta mot, men även att de har en bra kommunikation för att 

informationsasymmetrin skall minska och således förebygga opportunism. Även Barbar, 

Verner & Nguyen (2007) framhåller att effektiv och tät kommunikation är avgörande för ett 

bra förtroende. Kommunikation bidrar till att undvika missförstånd men även för att öka 

förståelsen sinsemellan som stärker relationen (ibid). Långvariga outsourcingrelationer skapas 

genom tät och intensiv kommunikation mellan parterna (Sako, 1997). 

Intern upparbetade immateriella tillgångar 

Relationen utreds i kontexten valet av K-regelverk, antingen K2 eller K3, för företagen med 

internt upparbetade immateriella tillgångar. Nedan ges en beskrivning av internt upparbetade 

immateriella tillgångar, vad de har för betydelse för företaget, varför de inte får aktiveras 

enligt K2 samt vilka konsekvenser det får för företaget om de inte kan aktiveras. Det går även 

att finna en bilaga, bilaga 3, med de största skillnaderna mellan regelverken. 

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång, vilket betyder att den inte är i fysisk form.  

För att en post skall ses som en tillgång, måste den uppfylla väsentligt inflytande och en tro 

om att den skall ge ekonomiska fördelar i framtiden uppfyllas. Tillgången måste även kunna 

mätas på ett tillförlitligt sätt (PwC, 2012). Uppfylls inte de tidigare nämnda villkoren skall 

utgiften istället redovisas som en kostnad i resultaträkningen (ibid). Om tillgången anskaffas 

genom att internt upparbetas får de indirekta tillverkningskostnaderna räknas in i 

anskaffningsvärdet (PwC, 2012). 

Fördelarna med att kunna aktivera intern upparbetade immateriella tillgångar är att företaget 

kan dra av kostnader för patent, forskning, utveckling, men det är endast utvecklingen som får 

tas upp som en tillgång. Om man tar upp utveckling som en tillgång ökar soliditeten, 

likviditeten och avkastning på det egna kapitalet, vilket gör att intressenterna får en bättre och 

mer rättvis bild av företagets finansiella ställning (Broberg, 2010 ; Civilekonomerna, 2013). 

Om företaget har stora utgifter aktiverade för forsknings- och utvecklingsarbeten och väljer 

K2, måste de återföra dessa belopp till ingående eget kapital. Detta kan leda till att mer av 

hälften av aktiekapitalet förbrukas och risken finns att tvångslikvidation kan bli aktuellt 

(Sveriges Rikes, C, 2013). K3 kan således vara det enda alternativet för dessa företag. 

En av förbudsreglerna inom K2 är att internt upparbetade immateriella tillgångar inte får tas 

upp som en tillgång. För företag som tidigare aktiverat sådana belopp skall vid övergång till 

K2 återföra dessa belopp till ingående eget kapital (Törning & Drefeldt, 2012). Intern 

upparbetade immateriella tillgångar tillåts inte i K2 på grund av att en av huvudprinciperna i 

K2 är försiktighetsprincipen. BFNAR anger att det är svårt att bedöma värdet av de internt 

upparbetade immateriella tillgångarna. Om de skulle tillåtas att aktivera internt upparbetade 

immateriella tillgångar i K2 skulle de krävas komplicerade avskrivnings- och 
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nedskrivningsregler, vilket anses gå emot syftet med att förenkla redovisningen 

(Bokföringsnämdens ,vägledning,  2012). Företagen måste därmed lägga stor vikt vid hur 

deras verksamhet skulle förändras beroende på vilket regelverk de väljer. Har de intern 

upparbetade immateriella tillgångarna en betydande del i verksamheten tillhör det samtligas 

intresse att företaget ger ut information om dessa för att intressenterna kan förstå hur företaget 

genererar värde (ibid). Skulle företaget inte redovisa sina immateriella tillgångar, anser Wyatt 

(2008) att det ges en felaktig bild av verksamheten. 

3.3.1 Sammanfattande modell av teorin 

Figur 1 modell 

Modellen visar att vi utgår från företagens perspektiv där det har förutsatts att det finns ett 

förtroende i relationen mellan företaget och konsulten. Eftersom de har ett förtroende ville vi 

undersöka om företagen tog hänsyn till det opportunistiska beteendet som principal agent 

teorin utgår från att det finns mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Framförallt kommer 

fokus ligga på att se om företagen gör något för att förebygga informationsasymmetrin, men 

även om det finns några beskrivningar i kontraktet hur de skall behandla situationen vid 

förändring. Undersökningen grundar sig i informationsinhämtningen inför valet företagen 

måste göra mellan K2 och K3 innan år 2014.  
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4 Empirin  

 

I vår empiri sammanställs informationen vi fått fram av de tio intervjuer vi har genomfört med 

företagen.  Den kommer sedan ligga till grund för efterföljande analys och slutsats.  

 

 

4.1 Intervjuer 
Vi har intervjuat tio stycken företag med internt upparbetade immateriella tillgångar som har 

valts ut ur databasen ”Affärsdata”. Fem av dessa företag hade redovisningskonsult och revisor 

och fem stycken hade endast en revisor. Företagen kommer att vara anonyma genom hela 

arbetet, därför kommer det endast ges en kort presentation av företagen, för att framförallt ge 

läsaren en förståelse för vilken position respondenten hade i företaget. Med detta 

förtydligande vill vi lyfta fram att respondenternas kunskap har varit varierande beroende på 

vilken position de hade. Det vi fick ut av våra intervjuer summeras nedan per ämnesområde. 

4.2 Svaren från de företagen med redovisningskonsult 
Den första delen består av svaren vi fått av de företagen som vi intervjuat och som har 

outsourcat till en redovisningskonsult.  

Presentation av respondenternas position inom företaget och företagens huvudsakliga 

sysselsättning, på de företagen med en anlitad redovisningskonsult. 

Företag 1: VD, för ett It-bolag som utvecklar egen mjukvara som de sedan säljer till stora 

internationella kunder. 

Företag 2: VD, för ett företag som utvecklar programvara som de sedan säljer uteslutande 

internationellt. VD:n har tidigare arbetet som redovisningskonsult och revisor.  

Företag 3: Redovisningsassistent på ett IT-konsult företag vars arbetsuppgift är att sköta den 

löpande bokföringen. 

Företag 4: Ordförande i styrelsen för ett företag som hjälper andra företag att tjäna pengar via 

internet 

Företag 5: Marknadsansvarig som sköter den löpande bokföringen på ett företaget som arbetar 

med förvaltningssystem och webbtjänster. 

4.2.1 Outsourcing 
Vid insamlandet av information till empirin framkom det att samtliga företag var nöjda med 

sin relation till både redovisningskonsulten och revisorn. Överlag berodde den nära relationen 

mellan konsulten och företaget på förtroende och positiva erfarenheter. Företagen som hade 

valt att anlita en redovisningskonsult för att upprätta delar av eller hela företagets ekonomiska 

uppgifter, som löner, momsdeklaration, löpande bokföring, redovisning med mera. Samtliga 

företag har valt att outsourca dessa delar för att kunna fokusera på företagets kärnverksamhet. 
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Trots att företagen outsourcade sin redovisnings hade vissa företagen en ekonomiansvarig 

anställd som ansvarade för vissa delar av redovisningen. Anledningen till att företagen 

outsourcade var för att kompetensen inte fanns inom företaget eller att arbetet inte skulle 

kräva en heltidstjänst. Vid frågan om hur företagen anlitade redovisningskonsulten uppgav två 

stycken företag att de gick på rekommendationer från sitt eller närståendes kontaktnät och ett 

företag trodde att de vid anlitandet gick på rekommendationer. Revisorn väljs på 

bolagstämman. Det är endast företag 2 som har uppgett att revisorn har följt med av gammalt 

arv, men att det är bolagstämman som utser denne. 

Det är inget av företagen som ser några nackdelar med att outsourca redovisningen i 

dagsläget. Två av företagen hade tidigare upplevt att problem uppstod för företagen när en 

förändring skedde hos redovisningsfirman. På det ena företaget upplevdes ett problem när 

deras revisonsbyrå gick ihop med en större byrå. På det andra företaget uppkom problem på 

grund av att deras konsult slutade och ersattes med en annan från samma byrå. Vid dessa 

tillfällen har företagen upplevt att kostnaderna har ökat då det har krävts en större 

arbetsinsatts av den nya konsulten eller konsultfirman. VD:n på företag 1 ansåg inte att det 

fanns några nackdelar i dagsläget med att outsourca redovisningen, då deras 

redovisningskonsult följt och kan allt om deras verksamhet, men under en period som deras 

konsultbyrå gick ihop med en större konsultbyrå upplevade de att kontakten blev mer 

opersonlig och trots billigare konsultarvode per timma blev kostnaderna dyrare på grund av 

att arbetstimmarna ökade på grund av krångel.  

”Det var ett tag som dem i sin tur gick ihop med ett större bolag där det skulle bli effektivare 

och billigare, men så blev det inte. Det blev mer opersonligt och det blev mer strul”. Företag 

1 

Den mindre konsultbyrån valde att avsluta samarbetet med den större byrån och företag 1 

bestämde sig för att behålla den mindre konsultbyrån som de tidigare hade haft och är nu 

nöjda med samarbetet igen. Det andra företaget, företag 3, som upplevt problem med sin 

redovisningskonsult, kände att när deras redovisningskonsult slutade och ersattes med en ny 

från samma bolag, blev det en jobbig övergång. Eftersom den tidigare redovisningskonsulten 

och personalen på företaget hade arbetat ihop under flera år, hade han kunskap om företaget 

och de hade tillsammans arbetat fram välfungerande arbetsrutiner. Övergången till den nya 

redovisningskonsulten blev tidskrävande då hon var tvungen att sätta sig in i företaget och 

skapa egna rutiner, vilket ledde till mer arbete och högre kostnader för företaget.  

”Det som har varit enkelt för honom har inte varit lika enkelt för henne. Han hade jättekoll. 

Han hade sina rutiner medan hon har andra rutiner.” Företag 3 

Företag 4 upplever inte att de har något problem med sin redovisningskonsult som de har 

arbetet med under fem års tid, där arbetet har flutit på bra och konsulten har hört av sig om 

något har kunnat bli fel. Respondenten berättar även om att han har erfarenhet från ett annat 

bolag som han är verksam inom. Där den anställda redovisningskonsulten inte tar egna 

initiativ till kontakt och företaget får vara pådrivande och upplever att de får kontrollera att 

allt har genomförts på ett korrekt sätt. 
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Företag 4 var även det enda företaget som ansåg att det vore bättre om kunskapen fanns inom 

företaget än att outsourca redovisningen. I dagsläget ser de inte detta som ett stort problem för 

sitt företag då de har en daglig kontakt med sin redovisningskonsult. Kostnaden hade däremot 

blivit mindre för företaget om de hade haft en ekonom anställd istället för att outsourca 

ekonomifunktionen, då företaget expanderat mycket under de senaste åren.   

VD:n på företag 2 uppger att det är viktigt med en bra kontakt med den man jobbar med. 

Samtliga företag har en tät kontakt med sin redovisningskonsult, kontakten sker från en gång i 

veckan till dagligen. Det är endast ett av företagen som har uppgett att kontakten sker mer 

sällan, anledningen till detta är att företaget sköter all löpande bokföring själv. Kontakten med 

revisorn sker mer sällan från en gång i månaden hos ett företag till ett par gånger per år, då 

främst vid årsbokslut, hos de flesta företag. De flesta företagen uppger även att de kan 

kontakta revisorn vid frågor gällande redovisningen. 

VD:n på företag 2 anser att de endast har en revisor för att de är tvingade enligt lag. Vidare 

anser han att kostnaden för en revisor är stor för små företag och att gränsen för 

revisonsplikten borde vara lägre. Företag 1 menar att en välrenommerad revisor stärker 

intressenternas tilltro till företaget.  

”Det är framförallt viktigt för företaget att vi anlitar en revisor som har allt de där, eftersom 

det är viktigt för affärerna också. Det lyfter vårt anseende när vi anlitar en välrenommerad 

och auktoriserad revisionsbyrå. Det är av stor betydelse för vår verksamhet.” Företag 1 

Kraven som en revisor måste följa, likt tystnadsplikt, oberoende och kompetens, gör att 

tilltron till företagets årsredovisning ökar, enligt Företag 1, vilket ytterligare två företag även 

angav.  

Företag 2 som ansåg att de endast har en revisor för att de är tvingade enligt lag, ansåg även 

att utbildningen inte spelar någon roll för förtroendet utan att prestation är det viktigaste, 

vilket han är ensam om att ha uppgett bland företagen. Han ansåg däremot att tystnadsplikten 

som revisorn styrs av var viktig för att kunna diskutera frågor. 

Samtliga respondenter som vi intervjuat på företagen är dåligt insatta i om det finns något 

kontrakt mellan dem och konsulten, andra uppger att de inte har upprättat något kontrakt. 

Däremot vet samtliga företagen att redovisningskonsulten och revisorn debiterar dem per 

arbetad timma. VD:n på företag 2 säger att: 

”Vi har inget kontrakt”. Han säger även att ”Det är ändå vi som bestämmer i slutändan. Är vi 

inte nöjda, byter vi bara”. Vidare hävdar han att kontraktet kan brytas ”på två minuter” med 

revisorn.   

På frågan om företaget hade något kontrakt upprättat med redovisningskonsulten svarade 

styrelseordförande på företag 4  

”När vi började med det här var det nog mer informellt. Det var nog mer såhär, konsulten: -

Vår timpenning är den här. Företaget: - Aja vi kör igång och testar” Vidare berättar han att 

”Det känns som att regelverket för redovisningsbyråer har blivit hårdare eller att det är 
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branschorganisationer som ställer hårdare krav på senare år för att under tiden vi har jobbat 

med dem i samband med bokslut och sådär så har vi fått liksom någon sorts 

uppdragsbeskrivning eller något sådant som på något sätt beskriver uppdraget vet inte om det 

också reglerar avtalet med redovisningsbyrån. Jag tror inte vi har något skrivet avtal med 

dem”. Företag 4 

Vidare anser företag 4, trots att han inte är säker på om de har något kontrakt med sin 

redovisningskonsult, hävdar han att de bara är att kontakta dem för att göra förändringar i 

kontraktet. Vid frågan om på vilket sätt de kunde påverka utformandet av kontraktet vid 

anlitandet, till exempel om båda parterna kan förändra i kontraktet. Fick vi till svar: 

 ”Ja, som det är nu skulle vi väl kunna förändra det kontraktet, det är väl bara att vi slår en 

signal och säger att vi vill förändra något så får vi sätta oss och titta på det” Företag 4 

 

På de företagen där vi har intervjuat VD:n anser båda att det viktigaste när de anlitar en 

redovisningskonsult är att arvodet är lågt per timma och att konsulterna är effektiva och 

flexibla. Indirekt säger även styrelseordföranden för företag 4 att arvodet är betydande vid 

anlitandet av redovisningskonsult, då det var det enda de diskuterade när samarbetet startade.  

På frågan om företag 5 hade något ytterligare att tillägga till vår studie av relevans under 

intervjuns gång, svarade respondenten att hon ville poängtera vikten av att företaget, revisorn 

och redovisningskonsulten har en bra kommunikation sinsemellan.  

4.2.2 Förtroende 
Samtliga intervjuade företag med redovisningskonsult säger att de har stort förtroende för sin 

revisor och sin redovisningskonsult. De flesta anser att lagarna och tystnadsplikten stärker 

förtroendet för revisorn. Detta visade sig bland annat då en av de intervjuade framhöll att av 

gruppen revisorer och redovisningskonsulter, ansåg han att hans förtroende i allmänhet var 

högre för revisorn på grund av de lagar och regler som de styrs av. Gällande förtroendet för 

sin egen revisor och redovisningskonsult ansåg han att det var lika stort för dem båda. Ett 

annat företag med redovisningskonsult anger även att deras förtroende stärkts för revisorn då 

revisionsbyrån är välkänd. Vid frågan om utbildningen för redovisningskonsulten och 

revisorn så hävdar VD:n  

”Inte för mig personligen och inte för huvudägaren. Vi går nog uteslutande på prestation. Om 

han är professor eller om han har suttit och har lärt sig det här på kammaren hemma. Det 

skiter vi nog i faktiskt.
6
 Det är som allting, värde för pengarna, det är egentligen det de 

handlar om.” Företag 2 

4.2.3 Informationshämtning 
Samtliga företag som använde sig av en redovisningskonsult har sagt att de vänder sig till sin 

redovisningskonsult eller revisor för informationshämtning vid frågor om nyheter på 

redovisningsområdet. De får även löpande information via utskick från revisorn eller 

redovisningskonsulten. Det är endast företag 2 som har uppgett att de inhämtar information 

                                                 
6
 vi ifrågasätter om detta verkligen stämmer överens med verkligheten 
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från andra källor än redovisningskonsulten vid förändringar och nyheter. Företaget inhämtar 

information från internet, branschtidningar samt från kontakter i branschen som VD:n har då 

han tidigare jobbat som revisor och redovisningskonsult. Anledningen till att han söker 

information från andra informationskällor än konsulten, är för att han inte endast vill fatta ett 

beslut grundat på den informationen. På frågan om hur han skall inhämta information om 

regelverken, uppger han att han bland annat skall intervjua redovisningskonsulten.  

Företag1 uppger att de inte känner något behov av att sätta sig in i frågor inom 

redovisningsområdet, då de anser att de anlitat redovisningskonsulten för denna uppgift.  

    VD:n på företag 1 säger: ”Jag behöver inte veta allt, jag litar på henne”. 

4.2.4 Valet av regelverk 
När valet kommer att ske har fyra av fem företag uppgett att de endast kommer inhämta 

information från revisorn och redovisningskonsulten. Företag 1 har ingen kännedom om valet 

och har således inte gjort något val. VD:n på företag 1 anger att de har stort förtroende till sin 

redovisningskonsult och anser inte att han behöver få kunskap om alla nyheter och 

förändringar. Då de har anlitat en redovisningskonsult för dessa frågor och han litar på att han 

får information från redovisningskonsulten och revisorn när det är dags att göra ett val. 

Vidare berättar han att ”Om ni ringer vår redovisningskonsult så har hon koll på det” vilket 

bevisar att han inte känner något behov av att vara insatt och litar på att redovisningskonsulten 

är det. 

Företag 3 säger även att de helt kommer att lägga över valet på sin redovisningskonsult. 

Företag 5 är inte medvetna om valet och på frågan om varifrån de kommer att inhämta 

information, svarade de att informationen kommer från revisorn och redovisningskonsulten. 

Av de fem företag vi har intervjuat med redovisningskonsult har endast Företag 4 fattat ett 

beslut om vilket regelverk de skall börja tillämpa från och med år 2014. Företaget har valt att 

de skall börja tillämpa K3, på grund av att de vill kunna fortsätta att aktivera sina 

utvecklingskostnader. Information de grundade beslutet på fick de från redovisningskonsulten 

och revisorn. Företag 2 uppger vid första kontakten att de inte har någon kunskap om 

regelverken, vid intervjutillfället hade han pratat med sin redovisningskonsult och trodde då 

att K3 var det mest aktuella regelverket att tillämpa, men något beslut var inte taget då han 

inte ansåg att han var tillräckligt insatt i ämnet ännu. Motiveringen till att K3-regelverket var 

mest aktuellt var för att de fortfarande skulle kunna ta upp sina intern upparbetade 

immateriella tillgångar.  
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4.3 Svaren från de företag utan redovisningskonsult 
I den här delen framkommer svaren från de fem företagen vi intervjuade utan 

redovisningskonsult.  

Presentation av företagen utan redovisningskonsult: 

Företag 6: Ekonomiansvarig på företaget som sköter företagets redovisnings tillsammans med 

en ekonomiassistent, företaget utvecklar mjukvara.  

Företag 7: Controller och accounting manager som sköter företagets redovisning för ett 

företag inom Telecom branschen. 

Företag 8: Ekonom på ett företag som arbetar med systemutveckling. 

Företag 9: Ekonom, på ett företag som utvecklar markands- och kommunikations system 

Företag 10: Företaget har 2 anställda ekonomer, varav en intervjuades. Företaget jobbar med 

att framställa mjukvara för bredband. 

4.3.1 Outsourcing 
De företagen som har intervjuats har enbart anlitat en revisor. Merparten av företagen har 

endast kontakt med konsulten ett fåtal gånger per år. Kontakten sker främst under den tiden av 

året då revision av årsredovisningen sker. Ett av företagen uppgav att de inte använder 

revisorn till mer än vad de är tvungna till enligt lagstiftningen. Resterande av företagen har 

uppgett att de har möjlighet och brukar kontakta revisorn för att ställa frågor angående 

redovisningen
7
. Hur ofta kontakten sker varierar bland företagen, men för de flesta sker 

kontakten i huvudsak vid revisionen av årsredovisningen samt vid frågor gällande oklarheter. 

Det är endast ett av företagen som uppger att de har kontakt med sin revisor ganska ofta några 

månader under revisonen. Vid en intervju yttrade en respondent att hon sällan kontaktade sin 

revisor vid ett första skede, utan sökte först information om ämnet på egen hand. Anledningen 

till detta var för att hon inte ville: 

 ”känna sig dum, eller ta upp revisorns tid i onödan”.  

De flesta företag visste inte om hur kontraktet med revisorn var utformat. Endast ett företag 

uppgav att de enda de visste var att bolagstämman utser revisor, samma person trodde även att 

kontraktet med revisorn skickas in till bolagsverket. 

4.3.2 Förtroende 
Samtliga företag har stort förtroende för sin revisor, men de grundande det på olika argument. 

Två av de tillfrågade ansåg att utbildningen och aktoriseringen var viktigt för deras 

förtroende. Däremot ansåg de inte att utbildningsorten spelade någon roll.  

                                                 
7
 Det är inte revisionen som vi anser är outsourcing, utan när företagen söker kontakt med revisorn för 

konsultation.  
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”Om de har läst i Lund eller Malmö spelar ingen roll” Företag 6 

Två andra företag uppgav att deras förtroende påverkades av att revisionsbyråns namn var 

välkänt.  

”Anställer man ett stort företag med ett känt namn antar man att de kan det de skall kunna. 

Namnet spelar roll vare sig man vill eller inte.” Företag 7 

För ett av företagen var det viktigt för förtroendet att revisorn hade erfarenhet inom samma 

bransch som företaget verkade inom.  

4.3.3 Informationshämtning 
De främsta källorna för företagen att få information om nyheter på redovisningsområdet 

kommer från branschtidningar, utskick från revisionsbyråerna och reklam. När företagen 

själva söker information om förändringar och nyheter, har två av de tillfrågade angett att de 

vänder sig till skatteverkets hemsida i första hand. Andra källor för information för företagen 

var även att söka på internet samt att kontakta revisorn. Ett av företagen använde sig av en 

betaltjänst, Tholin och Larsson, för att få nyheter via utskick och hjälp med frågor vid behov.  

Två av företagen har inte sökt information angående valet på egen hand. Ett av dessa företag 

var inte medvetna om valet och ansåg att revisorn har kunskapen om regelveken. Vilket skulle 

leda till att revisorn snabbt och effektivt kan upplysa henne om vilket regelverk som skulle 

passa verksamheten bäst. Det andra företaget är medvetet om valet och vid frågan om vad hur 

de har fått informationen, svarade de att de hade fått den från revisorn.  

Tre av företagen vi har intervjuat med revisor har självständigt samlat in information om 

regelverken fast i olika omfattning, men samtliga företag uppgav att de kommer att diskutera 

valet med revisorn innan ett beslut skulle fattas. Företag 9 uppgav att de inte är insatta i 

regelverken och var inte medvetna om att de är tvungna att gör ett val. På frågan om hur de 

tänkte samla in information inför valet uppgav respondenten att hon kommer att söka 

information på egen hand via internet. Efter att hon insamlat information om regelverken 

kommer hon att vända sig till sin revisor för att föra en diskussion om vad denne anser 

lämpligast för deras företag. Anledningen hon angav till att självständigt söka information i 

första hand, var som tidigare nämnts att hon inte vill känna sig dum inför revisorn eller ta upp 

dennes tid i onödan. Företag 10 fann information om regelverken av en tillfällighet i 

tidsskriften Balans och gick därefter till sin revisor, förde en diskussion och fattade ett beslut. 

Även företag 6 får information från ekonomipublikationer, men den huvudsakliga 

informationen om regelverken kommer inhämtas via utskick eller kontakt med revisorn. 

4.3.4 Valet av regelverk 
De två företag som har svarat på vilket val de kommer att göra har vänt sig till revisorn och 

fört en diskussion kring vilket regelverk som skulle passa dem. Företag 10 har bestämt sig för 

att tillämpa K3 från och med år 2014. Anledningen till detta var att företaget är relativt stort, 

har en stor post med egenupparbetade immateriella tillgångar och behöver en mer omfattande 

årsredovisning. Företaget uppger även att de skulle känt sig låsta om de valt K2-regelverket. 

De tyckte även att det var viktigt att få revisorns godkännande i frågan. Företaget uppger även 
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att om de inte redan hade funnit informationen angående regelverken på egen hand, var de 

övertygade om att revisorn hade kontaktat och informerat dem om att ett val skulle ske. Det 

andra företaget tror sig komma att använda K3 för att det låg närmast det de använder nu. 

Detta företag var det enda som uppgav att de hade mycket kontakt med sin revisor. Revisorn 

hade kommit med en rekommendation om att företaget borde tillämpa K3 med motiveringen 

att det var det regelverk som liknande de som de hade nu och var således mest naturligt att 

övergå till.  

Två av företagen visste inte ens om valet, företag 9 ansåg att det var revisorns uppgift att 

upplysa dem vid förändringar då de inte känner att de har tid att sätta sig in i varje nyhet. 

Samma företag uppgav att de inte kände någon panik över att ett val skall göras då det är långt 

till dess.  

Ett av de företagen som ännu inte visste vilket regelverk de skall välja hade även funderingar 

på om IFRS var ett alternativ för dem, då de hela tider växer och siktar på att i framtiden bli 

ett börsnoterat företag.  
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5 Analys  
 

 

I den här delen kommer vi att utgå från vad våra intervjuer gav oss för information och göra 

en analys av detta utifrån vår teoretiska referensram, som kommer att vara grunden för 

slutsatsen. 

 

5. 1 Outsourcing 
Maelah et al. (2010) beskriver att outsourcingen av redovisningen har ökat mycket de senaste 

åren och Logan (2000) hävdar att många företag är i behov av att outsourca delar av 

verksamheten. Anledningen till att företag outsourcar är för att de vill koncentrera sig på 

kärnverksamheten, att de är en kostnadsfråga samt att inte kompetensen finns inom företaget 

(Maelah et al., 2010). En respondent uppgav att det outsourcade redovisningen för att 

omfattningen på arbetsuppgiften var för liten för att ha någon anställd. Resterande har 

antingen uppgett att det beror på att de vill koncentrera sig på kärnverksamheten samt att 

kompetensen inte finns inom företaget. Vilket överensstämmer med vad Maelah et al. (2010) 

hade kommit fram till i sin undersökning om varför företag outsourcar ekonomifunktionen. 

Enligt Rapp & Thorstenson som beskriver principal-/ agent teorin är det viktigt med kontrakt, 

incitament och vem som tar risken i relationen mellan konsult och klient (företag). Samtliga 

företag har uppgett att de inte har ett kontrakt eller att de inte visste om de fanns något 

kontrakt. Däremot visste ett företag att de hade kommit överens om hur stor ersättningen per 

timma skulle vara vid anlitandet. Alla andra företag har uppgett att de visste att ersättningen 

utgår per timma fast de inte visste om det fanns något kontrakt. Företagen upplevde generellt 

inte att de behövde något kontrakt. Vi såg att kontrakt är viktigt precis som Rapp & 

Thorstenson (1994) hävdar, då det framkom att vid förändringar har ett par respondenter 

upplevt att det uppstått problem inom relationen till konsulten. Problemen som de hade 

upplevt var när relationen till konsulten ändrades, vilket ledde till att företagets kostnader för 

konsulten ökade. Vi anser att kostnaderna möjligtvis inte hade behövt öka i den omfattningen 

om det funnits ett kontrakt med restriktioner över hur förändringar inom relationen skulle 

hanteras. De VD:arna som har intervjuats, har kunnat uppge vad deras företag ansett som 

viktigt vid anlitande. Respondenterna ansåg att det var viktigt att konsulten var billig. 

Företagen som var missnöjda med sin outsourcingrelation var de som inte hade haft någon 

plan för hur de ville att relationen skulle se ut enligt Maelah et al. (2010) Vidare beskrev 

författarna att kontrakt ses som en viktig aspekt för att få en lyckad relation. Att företagen inte 

upprättat något kontrakt har visats sig leda till högre kostnader för företagen vid förändringar 

som har skett i relationen mellan konsult och företag. De företag som upplevt problem hade 

inte, i efterhand upprätta något kontrakt som bestämde vem som skulle ansvara för riskerna 

vid förändringsarbete. Det är viktigt enligt Rapp & Thorstenson att det inom relationer 

bestäms vem av parterna som skall ta risken. I de fall som företagen upplevt problem hade de 

fått stå för risken genom att kostnaderna hade blivit högre trots att förändringen skett hos 

redovisningsbyrån. Företagen som uppgav att de inte hade eller inte visste om de hade ett 

kontrakt upprättat med konsulten, visste att ersättningen utgick per timma. Vi skulle därmed 
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vilja hävda att det i de flesta fall är ett muntligt avtal som är resultatbaserat. Logan (2000) 

beskriver det resultatbaserade kontraktet där konsulten får ersättning för sin prestation. Det 

företaget som hade blivit tilldelad en ny konsult från samma redovisningsbyrå, gav samma 

ersättning till den nya konsulten, trots att hennes arbetstimmar var fler än den tidigare 

konsulten eftersom hon var tvungen att sätta sig in i företaget. För att minska risken för att 

kostnaderna skall öka om det sker en förändring hos redovisningsbyrån borde det finnas ett 

kontrakt upprättat för vem som skall stå för risken, i det här fallet kostnaderna, av parterna.  

Ett företag ansåg inte att de behövde något kontrakt då de menade att de kunde byta konsult 

när som helst. Samma respondent ansåg att kostnadsfrågan var en viktig aspekt vid anlitandet, 

men vi upplevde inte att han insåg kostnadsrisken med att byta konsult om de inte varit nöjda. 

Vi upplevde inte att någon av respondenterna hade tänkt på kostnaderna som uppkommer vid 

ett eventuellt byte av konsult, för i så fall hade de upprättat ett kontrakt för den typen av 

förändringar i relationen. En anledning till att respondenten som ansåg att de kunde byta 

konsult när som helst, inte upplevde detta som ett problem, kan bero på att han tidigare hade 

arbetat som redovisningskonsult och revisor. Respondenten hade således kunskapen för att 

själv genomföra arbetet tillfälligt om företaget valde att avsluta sammarbetet med konsulten.  

De flesta företagen visste vilken ersättning konsulten fick, en uppgav att ersättningen var det 

som diskuterades vid anlitandet och de respondenter som har kunnat svara på vad som var 

viktigt vid anlitandet uppgav att priset per timma var en viktig faktor. Att kostnaden för att ha 

en konsult är låg har vi sett, att varje företag lyfter fram som centralt. Därmed bedömde vi att 

företagen ansåg att de pris som uppkom för att upprätta ett kontrakt och kontrollera konsulten 

överstiger nyttan, vilket även beskrivs av Logan (2000). Det vi har sett genom de erfarenheter 

företagen har haft vid förändringar inom relationen till konsulten, har varit att kostnaden för 

att upprätta ett kontrakt för dessa situationer antagligen hade varit mindre än de kostnader 

som uppkom för dem vid förändringen.  

 

Figur 2 

 

Modellen visar att kontrakt inte var något företagen ansåg viktigt, fast detta är något som 

framhålls som viktigt. 
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5.2 Förtroende 
En annan anledning till att företagen inte hade upprättat ett kontrakt beror troligtvis på att de 

redan hade ett förtroende innan konsulten anlitades. Enligt Sako (1997) bygger avtalsenligt 

förtroende på att parterna kommer hålla sig till det dem kommit överens om vare sig det har 

skrivs ner eller inte. När parterna skall upprätta ett kontrakt grundar sig den första tilliten på 

de moraliska normer som är inpräglade i varje individ vilka har uppstått genom socialisering 

och utbildning enligt van der Meer-Kooistra & Vosselman, (2000). Vidare hävdar Langefield-

Smith & Smith (2003) att avtal mellan parter som har ett förtroende för varandra tenderar att 

innehålla mindre detaljer. Av de företag som har en redovisningskonsult, har de som kunnat 

uppge hur företaget anlitat konsulten, berättat att det var genom rekommendationer från 

närstående. Detta är det förtroende som Glückler & Armbrüster, (2003) beskriver som 

nätverksanslutet rykte och uppkommer genom att företag söker efter en konsult genom sina 

närståendes nätverk. Detta ser vi som ett incitament för konsulten att inte handla 

opportunistiskt, då deras rykte försämras om det missbrukar förtroendet hos ett företag. Vilket 

kan leda till att de har svårt för att bli anlitade igen, även om det finns ett stort utbud av 

klienter som Logan (2000) och Maelah et al. (2010) hävdar. 

Kompetensförtroendet grundar sig i att det finns en förväntan om att uppdragstagaren har den 

kompetens som behövs för att utföra uppdraget till sitt förfogande enligt van der meer-

kooistra & Vosselman (2000). Samtliga företag har uppgett att kompetensen är viktig för 

skapandet av förtroende, men även att det redan finns ett förtroende genom revisorn och 

redovisningskonsultens kompetens. Detta är något som både de företag som har revisor och 

redovisningskonsult ansett viktigt för revisorn. Det är endast ett företag, företaget där 

styrelseordföranden intervjuades, som har antytt att det verkar som att redovisningskonsulten 

är hårdare bevakad nu för tiden. Auktorisering av redovisningskonsulten innebär att de 

kontinuerligt måste uppdatera sin kunskap (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 2012). 

VD:n som hade arbetat både som revisor och redovisningskonsult tidigare, ansåg inte att det 

spelade någon roll vilken utbildning revisorn eller redovisningskonsulten hade, troligtvis för 

att han själv kunde bevaka om de utfört arbetet korrekt eller inte.  

Det framkom att företagen och allmänheten har ett högt förtroende för revisorer och 

redovisningskonsulter (SKOP, 2011; SKOP, 2011). Företagen uppgav att de hade ett högre 

förtroende för de konsulter som de använder sig av. Med detta menar vi på att det 

grundläggande förtroendet som finns för konsulter består av det generella allmänna ryktet 

som ges via omgivningen och media, men även att kompetensförtroendet ses som 

grundläggande då det förutsätts att de har den kunskap som krävs. Flertalet företag har 

uppgett att de vid anlitandet av konsulten gick på rekommendationer, vilket påvisar att de 

försöker få ett högre förtroende än det grundläggande. Rekommendationerna hade getts via 

kontaktnät med tidigare erfarenhet av samarbete med konsulten, som därmed hade ett 

erfarenhetsförtroende för denne. Det krävs med det sagt, i många fall ett bevis på att de 

”sköter sig” för att de skall få ytterligare förtroende (relationsförtroende) och bli anlitade av 

företag som söker ny konsult. Företagen är benägna att ha ett högt förtroende redan vid 

anlitandet, detta ser vi som en anledning till att de inte senare kontrollerar dennes arbete. Att 

företagen uppgav att de har ett högre förtroende för sina egna konsulter, bygger på att de hade 
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upparbetat ett eget erfarenhetsförtroende, utöver de från rekommendationerna, via positivt 

samarbete där de upparbetat gemensamma erfarenheter. Vilket även framkommer i 

undersökningen gjord av Far (SKOP, 2011; SKOP & Hammarström, 2012) som framhävde 

att förtroendet för revisorer och redovisningskonsulter främst påverkades av personliga 

erfarenheter. Caldwell & Clapham (2003)  beskriver att relationsförtroende uppkommer vid 

positiva erfarenheter via tidigare sammarbete. Ett företag uppgav att de hade kvar samma 

revisionsbyrå när deras revisor gick i pension. Troligtvis för att de hade positiva erfarenheter 

av byrån från deras tidigare sammarbete med en annan revisor från byrån.  

 

Figur 3 Modellen visar att relationsförtroendet är viktigast vi anlitandet av en konsult 

Ett par respondenter har uppgett att de hade anlitat revisorn för att revisionsbyråns märke var 

känt. Det ena företaget uppgav att de ansåg att revisionsbyråns varumärke stärkte tilliten till 

sitt företags intressenter. Förtroendet för märket har inte diskuterats i teorin, men det kan 

kopplas till relationsförtroendet där det allmänna ryktet lyfts fram som det ryktet som finns 

via generella uppfattningar som cirkulerar på marknaden och via media enligt Glückler & 

Armbrüster (2003). Det kan även kopplas till kompetensförtroendet som kan uppstå genom att 

leverantören tidigare har utfört transaktioner på ett tillförlitligt sätt enligt van der Meer-

Kooistra & Vosselman (2000).   

Långvariga outsourcingrelationer skapas genom tät och intensiv kommunikation mellan 

parterna enligt Sako (1997). Kommunikation är avgörande för ett bra förtroende enligt 

Barbar, Verner & Nguyen (2007). Företagen som har både en revisor och en 

redovisningskonsult hade en tät kontakt med sin redovisningskonsult, vanligtvis mellan en 

gång i veckan till varje dag. Det är endast ett företag som har angett att det hade kontakt mer 

sällan. De hade endast kontakt med konsulten ett par gånger i månaden vilket antas bero på att 

de sköter den löpande bokföringen själva. Flera respondenter har uppgett att det är viktigt att 

det finns en bra kontakt med den de jobbar med och att deras konsult tar kontakt med dem när 

de anser att det behövs. En av respondenterna hade erfarenhet från ett annat företag som han 

arbetade för, där kommunikationen mellan företaget och redovisningskonsulten inte 

fungerade bra. Konsulten tog inga egna initiativ till kontakt och respondenten upplevde att de 

fick vara pådrivande och kontrollera att allt gick rätt till. Precis som Greenberg et al., (2008) 

säger visar detta att det är viktigt med kommunikation för att förtroende ska finnas. Dock ser 
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vi att det finns en risk med att de inte övervakar den konsulten där kommunikationen fungerar 

med, då faran finns att konsulten kan handla opportunistiskt. Flera forskare hävdar att ett högt 

förtroende för konsulten leder till att klienten (företagen) inte arbetar för att förebygga 

opportunistiskt beteende (Sako, 1997; van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). Däremot 

kan informationsasymmetrin minska vid en tät och god kontakt enligt Logan (2000), vilket 

motverkar risken för opportunistiskt beteende. 

5.3 Informationsinhämtning 
Företagen hade som vi ovan beskrivit ett stort förtroende för sin konsult vare sig de endast har 

en revisor eller både en revisor och en redovisningskonsult. Förtroendet hade byggts upp av 

olika och liknande anledningar, men enligt oss bibehållits genom en god kommunikation samt 

via resultat som stärkt kompetens- och relationsförtroendet. Enligt Puutio et al. (2007) är 

asymmetrin relaterad till relationen mellan konsult och klient, på grund av asymmetrin i 

relationen finns det ett grundläggande behov för kommunikation, vilket företgen hade med sin 

konsult. Företagen hade en tät kontakt med sin konsult, men inför informationsinsamlingen 

till valet gjorde de flesta företag lite eller inget för att förebygga asymmetri. Företagen hade 

skaffat informationen, i de flesta fall från konsulten, om anledningen till varför de skulle välja 

K3, men de tar inte reda på någon mer information, alltså risker med mera. Vilket troligvis 

kan bero på att de inte hade tid att sätta sig in i valet eller att de inte tyckte att valet var av 

betydelse, då de hade dålig kunskap om det. 

De företag som har en redovisningskonsult och en revisor har angett att de vänder sig till 

konsulten för informationsinhämtning av nyheter på redovisningsområdet, de fick även 

löpande information genom utskick från revisionsbyrån. Genom att de inhämtade information 

angående nyheter från mer än revisorn eller redovisningskonsulten, förebyggde de det 

opportunistiska beteendet som kan uppkomma när de endast har en av dessa som källa för 

information. Revisorn och redovisningskonsulten har en relation med varandra då de båda har 

företaget som uppdragsgivare, vilket gör att de finns en risk att informationen inte är en 

oberoende informationskälla. Därmed anser vi att informationen kan vara influerad av den 

andra konsulten. Vikten vi ser med att det skall finnas en oberoende informationskälla är för 

att minska risken till att konsulten kan handla opportunistiskt eller påverkat källan. 

De företagen som endast har en revisor får information om nyheter angående 

redovisningsområdet via branschtidningar, utskick från revisionsbyrån samt reklam. Ett av 

företagen använde sig av en betaltjänst för att få information om nyheter. Många kontaktade 

även sin revisor för att inhämta information. Företagen som endast har en revisor gör betydligt 

mer för att motverka asymmetri då de i större utsträckning söker information på egen hand. 

Att företagen som endast har en revisor som konsult, själva sökte mer information ser vi inte 

som något häpnadsväckande då det är företaget som har ansvaret för att göra ett val och det är 

de som sköter ekonomin på företaget som kommer att påverkas av valet. Däremot upplevde vi 

det underligt att de inte i större utstäckning inhämtade information själva, då det ingår i deras 

arbetsuppgifter. Anledningen till detta är troligtvis att de hade för lite kunskap om 

konsekvenserna av valet samt att de inte ansåg att de hade tid att sätta sig in i det. Trots att 

dessa företag i större utsträckning sökte information på egen hand, är det inte alla som gjorde 

detta. Revisorns huvudsakliga uppgift är inte att fungera som rådgivare enligt Sjöblom (2013). 
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,därför förvånades vi av att företagen som endast har en revisor förlitade sig på att revisorn 

skulle informera dem om valet och dess konsekvenser om de själva inte hade funnit eller 

aktivt sökt efter information. Vi upplevde det som att företagen tror att det är en liten 

förändring som inte kommer att påverka dem i någon större utsträckning. Därav förstod de 

troligtvis inte konsekvenserna valet kan medföra för dem.  

Inför detta val har endast en respondent som har revisor och redovisningskonsult uppgett att 

han kommer att söka information från andra källor än revisorn och redovisningskonsulten. Vi 

upplevde det som att han uppgav detta för att det skulle låta bättre, men möjligheten finns att 

han faktiskt skulle söka mer information för att han själv hade arbetat som konsult tidigare 

och förstår vilka konsekvenser ett felaktigt val kunde innebära. Att företagen med en 

redovisningskonsult i mindre utsträckning söker information om valet, såg vi inte som något 

förvånande då de hade valt att outsourca denna del till en konsult. Däremot förundrar det oss 

att företaget inte arbetar för att motarbeta asymmetri i en förändring likt denna som kan få 

betydande konsekvenser för företaget. Anledningen till att företagen inte själva söker mer 

information om regelverken är för att de ansåg att de kunde vända sig till sin konsult för att få 

informationen och de misstänkte inte att konsulten skulle handla i eget intresse på grund av att 

de hade ett väldigt högt förtroende. Att företagets utgifter skall vara låga ansågs som viktigt 

av vissa respondenter. Om företagen skulle inhämta information för att kontrollera konsultens 

information ökar kostnaden för företagen. Detta är troligtvis en annan faktor utöver 

förtroendet till varför företagen inte själva söker efter informationen aktivt.  

Majoriteten av företagen som enbart har en revisor hade inhämtat information angående valet 

från flera källor än endast revisorn. Dessa företag gör således mer för att förebygga 

opportunistiskt beteende än de företag som även har en redovisningskonsult, men de verkar 

inte alltid som att det var för att förebygga informationsasymmetrin. Då det även framkom att 

en respondent ville söka efter informationen själv innan hon tänkte vända sig till revisorn, för 

att inte ställa frågor som hon själv hade kunnat hitta informationen till samt att hon inte ville 

att revisorn skulle uppleva henne som ointelligent. Det framkom även i undersökningen att 

revisorns ersättning var betydligt högre än redovisningskonsulten, vilket också kan ses som en 

anledning till att företagen med endast revisorn sökte mer information på egen hand. 

Det är två företag som har uppgett att de kommer att lägga över valet på sin revisor eller på 

sin redovisningskonsult. Detta tyder på att dessa företag hade ett väldigt stort förtroende för 

konsulterna och inte såg någon risk med att konsulten skulle ha något eget intresse av att välja 

ett regelverk som inte passade deras företagsform. Vi ser tidsbrist och okunskap om valets 

betydelse som anledningar till att företagen helt överlämnar valet av regelverk på konsulterna. 

Vi ser två motiv till varför konsulten skulle vilja handla opportunistiskt. En anledning är att 

K2 är ett enklare alternativ att tillämpa och därmed tar kortare tid, vilket gör att konsulten kan 

debitera samma timmar som innan trots att det krävs mindre tid, om uppdragsgivaren inte är 

medveten om detta. Den andra anledningen är att K3 är mer omfattande och tar mer tid att 

tillämpa, vilket skulle kunna locka konsulten att rekommendera detta regelverk trots att 

företaget inte är i behov av ett så omfattande regelverk.  
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Ur empirin framkom det att de flesta företagen inte upplevde asymmetrin som något problem 

och inte i någon utsträckning arbetade för att minska den. Att asymmetrin inte motverkades 

eller sågs som något problem av företagen anser vi beror på det höga förtroendet samt att 

relationen sinsemellan är stärkt av en god kommunikation, främst gällande företagen med 

redovisningskonsult. En förklaring vi kan se till företagens tro om att konsulterna inte handlar 

opportunistiskt, är att de troligtvis tror att konsulten vill behålla sina kunder och sitt rykte. 

Denna koppling har vi gjort då konsultens rykte anses viktigt vis anlitandet då 

rekommendationer är vanligt.  

5.4 Val av regelverk  
Vi reflekterade över att ingen av respondenterna uppgav att de hade någon plan för hur 

externa förändringar (där initiativet till förändringen kommit utanför relationen) skulle 

hanteras. Vid förändringsarbete framhåller Maelah et al. (2010) att det skall finnas en 

projektplan för att minimera risker som kan uppstå samt för att arbetet skall fungera smidigt 

och effektivt. Då företagen inte hade någon plan finns det därmed inget som klargjorde vem 

det var som hade ansvaret över att, i detta fall gör ett val, eller vem som skulle stå för risken. 

De företag som har en redovisningskonsult anställd, hade anställt denne för att hjälpa 

företaget med delar eller hela ekonomifunktionen, vilket är skillnaden från de företag som 

endast har en revisor. Redovisningskonsulten ses som en rådgivare som skall informera 

företagen om förändringar som kan påverka företaget i betydande omfattning, för att företaget 

skall sätta sig in i förändringen och kunna vara delaktiga vid beslut. Detta kan ses som en 

självklarhet i många företag, men då antalet omedvetna företag om förändringen i denna 

undersökning var väldigt stor. Ser vi det som att det kanske inte ses som självklart om hur en 

betydand förändring, likt valet av K2/K3, bör genomföras. Därför ser vi att upprättande av en 

standardiserad plan för förändringar av mer betydande omfattning, som berör relationen 

mellan företaget och konsulten. Kan vara en åtgärd som bidrar till att företag får vetskap om 

förändringen i god tid så att de har möjlighet att sätta sig i förändringen och vara delaktiga i 

beslut.  

För de företag som endast har en revisorn som konsult, ser vi inte att en plan är behövlig i lika 

stor omfattning, då revisorns huvudsakliga uppgift inte är att fungera som en rådgivare åt 

företagen (Dahlqvist, Iredahl, & Skough, 2013). Det har visat sig i vår undersökning att 

revisorn hade skickat ut information om förändringe gällande K2/K3, därefter ser vi det som 

företagets uppgift att sätta sig in i regelverken och fatta ett beslut. Revisorn kan givetvis 

kontaktas för frågor eller likande, men vi ser inte att revisorn är skyldig att informera 

företagen om förändringen då deras främsta uppgift är att kontrollera företagets redovisning 

(Dahlqvist, Iredahl, & Skough, 2013). 

Av samtliga respondenter var det fem av tio som inte hade någon vetskap om valet vid första 

kontakten. Det var endast två av de tillfrågade respondenterna som hade gjort ett val. Det ena 

företaget hade fått information från konsulten angående valet och valt att tillämpa K3-

regelverket då detta liknande det arbetssättet de använde sig av i nuläget. Det andra företaget 

som hade valt regelverk hade även de valt att tillämpa K3, med motiveringen att de skulle 
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kunna fortsätta ta upp sina interntupparbetade immateriella tillgångar, men även att företaget 

behöver en mer omfattande årsredovisning. 

Av de företagen som är medvetna om valet hade samtliga fått information från sina konsulter, 

men ännu inte fattat något beslut. Kunskapsskillnaden angående valet mellan dessa företag 

var stor, åå vissa företag endast kände till att de måste gör ett val innan 2014, andra hade 

blivit rekommenderade regelverk av konsulten och ett företag övervägde fördelarna med att 

istället börja tillämpa (IFRS) K4-regelverket eftersom företaget har växt mycket under senare 

år och hade som mål att i framtiden börsnotera företaget.  

Av de företag som inte var medvetna om valet uppgav samtliga att de kommer att inhämta 

information om valet från sina konsulter. Det fanns en regelbunden tät kommunikation mellan 

de företag som har en redovisningskonsult, men asymmetrin var ändå stor eftersom de inte 

söker information från någon annan källa än sina konsulter inför valet. De litade på den 

informationen konsulten gav dem och inhämtade inte någon information om alternativen. 

Anledningen till detta ser vi finns från det förtroendet som tidigare nämnts, finns för 

konsulten samt kostnad, tid, att de var dåligt insatta samt att som Rapp & Thorstenson, (1994) 

beskriver att individer oftast nöjer sig med att söka efter en, enligt dem, bra lösning istället för 

den bästa lösningen. 

Att företagen som hade gjort ett val har valt att tillämpa K3-regelverket, är inget som vi anser 

går att ifrågasätta då urvalet av företag hade vissa fördelar av att välja K3. Det som vi anser 

går att reflektera över från vår empiri är att ingen av företagen uppgav några argument till att 

inte tillämpa K2, att K2-regelverket har någon fördel eller nackdelar med K3-regelverken. 

Vilket vi ser som att de inte är tillräckligt insatta i de båda regelverken. Frågan vi ställer oss är 

om de inte har fått information om båda regelverken av konsulten eller om de endast har fattat 

ett beslut, utan att vara lika insatta i båda regelverken. För att göra ett val borde de enligt oss 

ha kunskap om båda regelverken för att bestämma vilket som passar dem och deras 

framtidsplaner bäst. Eftersom konsulten kanske inte ens har vetskap om dessa. Asymmetrin 

går åt båda håll, därför är det viktigt med kommunikation precis som Puutio et al. (2007) 

hävdar. I detta fall har företagen mer kunskap om deras framtidsplaner och konsulten mer 

kunskap om regelverken.  

Att en respondent med endast revisor som konsult uppgav att de kommer lägga över valet på 

denne, fick oss att ifrågasätta hur revisorn skall kunna göra valet, då denne inte är insatt i 

företaget i den grad vi anser är behövligt för att kunna välja de regelverk som passar företaget 

bäst. Att företagen tar denna risk anser vi beror på att de inte är insatta i om hur mycket valet 

kan påverka företaget beroende på vilket regelverk de väljer samt att de har ett högt 

förtroende till revisorns kompetens inom området. 

Vi ser att det finns en möjlighet till att konsulterna vill att företagen skall vara delaktiga i 

beslutet för att det är företagens uppgift, men även för att ansvaret över att rätt regelverk väljs 

inte enbart skall ligga på konsulten. Detta kan göra att företagen kommer att sätta sig in mer i 

regelverket desto närmare valet kommer. 
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Antalet företag som inte är medvetna om valet var lika många oberoende om de hade en 

redovisningskonsult utöver revisorn. Vi trodde att de som är anställda på företaget för att 

sköta hela ekonomifunktionen och således kommer påverkas av beslutet i en större 

utsträckning än de som har en redovisningskonsult, borde varit medvetna om valet. Vi var 

övertygade om att de kände ett större ansvar över att hålla sig uppdaterade om nyheter på 

redovisningsområdet då de ingår i deras arbetsuppgifter. Anledningen till att de inte är insatta 

berodde troligtvis på att de var en stund kvar till valet när intervjuerna genomfördes. En 

reflektion som gjordes var att de inte hade någon kännedom om K2 regelverket som varit 

möjligt att tillämpa sedan år 2008. Anledningen kan vara att konsulten inte har informerat om 

regelverket eftersom K3 kan vara det enda alternativet för dem. 

Majoriteten av de revisionsbyråerna som de tillfrågade företagen har, säljer litteratur och 

håller kurser om regelverken. Vi ser det därför som mycket troligt att majoriteten av företagen 

har fått information om regelverken i någon form av konsulterna när de försöker sälja dessa 

produkter till företagen. Risken vi ser med detta är att företagen inte ser det som väsentlig 

information utan som reklam och därmed inte inser vikten av valet via den informationen. Vi 

ser även att det finns en risk att konsulterna väljer att inte uppge allt för mycket information 

utan istället vill att företagen vänder sig till den litteraturen och kurserna som revisonsbyrån 

erbjuder sina kunder. För att säkerställa att företagen får den information de behöver för att 

besluta vilket regelverk som passar deras verksamhet, anser vi att det är av betydelse att de 

söker information på egen hand för att minska risken till opportunism.  

Inget företag har uppgett att de inte kommer att ta in information från konsulterna eller att de 

helt självständigt kommer att göra ett val. Ur empirin framkom det även att oavsett om 

företagen sökt information på egen hand eller om de fått information av konsulten, vill de få 

konsultens godkännande innan de fattar ett beslut angående det regelverk de valt att tillämpa. 

Vi anser därmed att företagen lägger över ansvaret på konsulten angående 

informationsinhämtningen, men även till stor del beslutet av regelverk.  

Uppfattningen vi har bildats oss är att företagen inte hade förstått hur förändringen kunde 

komma att påverka deras verksamhet, vilket bidrar till att de inte tog sig tid att sätta sig in i 

regelverken och nöjde sig med den enkla lösningen, att fråga konsulten. De incitament vi ser 

konsulten har för att inte uppträda opportunistiskt är den ersättning de får samt att de vill 

behålla företaget som uppdragsgivare.  
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6 Slutsats  

 

I vår slutsats kommer vår problemformulering besvaras utifrån vad vi fått fram ur vår analys 

och även ge förslag till vidare forskning.  

 

 

 Hur påverkar företagens förtroende för konsulten informationsinhämtningen vid 

valet av regelverk?  

Förtroendet företagen hade för konsulterna hade byggts upp via positiva erfarenheter som 

hade uppstått i relationen. Alla företag vare sig de endast har en revisor eller både har revisor 

och redovisningskonsult, hade ett bra förtroende för sin konsult. Undersökningen ledde fram 

till att företag vare sig de endast har en revisor eller både har en revisor och 

redovisningskonsult, använde sig av konsulten för informationsinhämtning angående 

regelverken i olika utsträckning. Förutom förtroende har det visats sig att tid, kostnad och 

okunskap av valets relevans bidrog till att företagen inte sökte mer information från andra 

källor än konsulten.  

Majoriteten av företag med redovisningskonsult söker ingen information alls på egen hand. 

De företag som har en redovisningskonsult ansåg att det är konsulten som skall sköta samtliga 

frågor angående redovisningen och kostnaden för att kontrollera informationen om 

regelverken understiger nyttan. Inställningen företagen med endast revisor hade, är att de inte 

hade tid att sätta sig in i valet och därför lägger över informationsinhämtningen på revisorn. 

Den gemensamma faktorn för att de lägger över valet på sina konsulter, är för att de inte hade 

kunskap om valets betydelse. Inget företag litade på sin egen informationsinhämtning och 

vågade inte fatta ett beslut utan att rådfråga sin konsult först. Företagen använde inga åtgärder 

för att kontrollera att informationen som kom från konsulten var tillförlitlig.  

Företag med endast revisor hämtar mer information utöver den de fått från revisorn, 

anledningen är inte för att minska asymmetrin, utan för att det tillhör deras arbetsuppgift.  

6.1 Diskussion kring resultatet 
Redovisningskonsulter som läser vårt arbete kan dra lärdom av att det är viktigt att 

upprätthålla en bra relationer till befintliga klienter, anledningen till detta är att 

rekommendationer från dessa är betydande då företag söker konsulter via sitt konstaktnät. De 

kan även dra nytta av att veta att kommunikation är viktigt för att bibehålla förtroendet i 

relationen. Det som vår undersökning bidrar med till företag är att det är viktigt att upprätta 

kontrakt för att oväntade kostnader inte skall uppkomma. I allmänhet borde företagen alltid 

sätta sig in i förändringar i den utsträckningen att de är införstådda med riskerna av 

förändringen oberoende av företagets storlek och bransch för att minska riskerna för att göra 

ett felaktigt val. Asymmetri finns mellan företag som outsourcar, men det är inte alltid 

asymmetrin är negativ, då alla inte kan ha kunskap inom alla områden.  
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Etiska dimensioner 

Kontrakt borde upprättas för att oväntade kostnader inte ska uppkomma, men även för att 

konsulten skall hindras från att uppträda opportunistiskt. Opportunism är ett omoraliskt 

beteende där en part handlar i eget intresse trots att de har ingått ett samarbete för att handla 

för en annan parts intresse. Ett kontrakt kan således förebygga att uppdragstagaren handlar 

oetiskt.  

Konsulten bör rekommendera det regelverk som är lämpligast för företaget och inte det som 

konsulten skulle dra mest nytta av. Även om konsulten inte är tvingad till att uppge skillnader 

och eventuella risker med regelverken, borde de göra det. För att företaget skall kunna ta ett 

rätt beslut utefter sina framtidsplaner och sin företagsform. Vid ett felval kommer förtroendet 

för konsulten att förändras. Om många företag gör ett felval på grund av konsulten, kan detta 

leda till att det allmänna förtroendet för redovisningskonsulter och revisorer minskar eller 

raseras.  

Konsulten skall fungera som en rådgivare och då det är företaget som skall göra valet 

angående vilket regelverk de skall tillämpa, därför bör inte konsulten ta på sig ansvaret över 

att göra valet. Många konsulter har lyft fram att det är företagen som skall göra valet, därför är 

det inte moraliskt rätt att konsulten skall genomföra valet åt företagen, då det är företaget som 

kommer att få stå för konsekvenserna. 

Förtroendet företagen har för konsulten bidrar till att de värnar om att inte endast avstå från 

det som är otillåtet. Även om inte konsulterna informerat om alternativen och risker med 

regelverken väljer de, utifrån den kunskap vi har om företagens internt upparbetade 

immateriella tillgångar samt regelverken, det regelverket som är mest lämpligt för företaget. 

Anledningarna till att konsulten uppträder etiskt kan vara många. Revisorer styrs av lagar, 

regler och byråns normer, men även av att de granskas genom allmänheten. Deras arbete skall 

skapa förtroende åt företagets intressenter genom årsredovisning. Redovisningskonsulters 

arbete är inte offentligt, men granskas av revisorn. Att konsulten uppträder etiskt är viktigt för 

att de skall kunna behålla sina kunder och uppdragsgivare samt ett gott rykte. Företagens 

förtroende för konsulten har byggts upp av relationen, vilket kan bidra till att konsulten 

anstränger sig mer än de är skyldiga till enligt lagar, regler och andra normer. 

6.2 Förslag till vidare studier 
Till vidare studier skulle det vara intressant att undersöka hur det starka förtroendet och 

asymmetrin kan missbrukas av konsulten genom att de kan väga in fördelar för dem själva 

och därmed inte bara se till företagets bästa.  

När vi genomförde våra intervjuer var det 9 månader kvar för företagen innan ett beslut var 

tvunget att vara gjort. Under den perioden vi genomförde studien var det väldigt mycket för 

företagen och konsulterna att göra. Det skulle vara intressant att genomföra en uppföljning, 

för att se vilket regelverk som företag med intern upparbetade immateriella tillgångar valde 

och hur det påverkade dem.  

Vår studie har gjorts utifrån företagens syn, vi ser även en möjlighet att genomföra en 

liknande studie fast utifrån revisorernas synvinkel för att få reda på vad revisorerna anser om 
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förtroendet de har och ansvaret det medför. En annan möjlighet skulle vara att undersöka både 

företag och revisor i samma undersökning för att se hur deras åsikter skiljer sig åt eller 

överensstämmer.   
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Bilaga 1 

Linda Janssons individuella reflektion 
Inför examensarbetet hade jag inte någon aning om vilket ämne vi skulle skriva om. Johanna 

var den som kom med förslaget om att vi skulle skriva om K-regelverken, då de i nuläget är 

ett väldigt aktuellt ämne. Risken som vi såg med valet var att antalet vetenskapliga artiklar 

kunde vara få, då ämnet endast berör Sverige. Efter första träffen med handledaren fick vi 

förståelse för att flertalet teorier kunde vara lämpliga att användas på ämnet, där vetenskapliga 

artiklar skulle kunna samlas in.  

Från det att arbetet påbörjades har kärnfrågorna i arbetet ändrats flertalet gånger, då våra 

förutsättningar har påverkat vad som har varit möjligt för oss att undersöka. Det som 

framförallt hade påverkan var att viss information inte var möjlig att få fram i nuläget eller var 

väldigt svår att få fram då regelverken ännu inte är tvingande. Tidsaspekten spelade även in 

och gjorde att vi fick göra begränsningar. Vi började med att söka information om regelverken 

och tog fram skillnaderna mellan dessa. Intresset väcktes då till vilket val företag hade gjort 

och hur deras resonemang hade gått kring valet. Senare insåg vi att antalet företag som redan 

börjat tillämpa något av regelverken var väldigt få och vi fann inga som hade börjat tillämpa 

K3. En tanke som funnits med ända från arbetets start var att försöka ta reda på hur mycket 

inblandade revisorer och redovisningskonsulter var i valet, vilket vi då lade över fokus på. 

När det var dags att börja formulera frågor så fanns fortfarande intresset om hur insatta 

företagen var i regelverken, men vi hade en misstanke om att de inte skulle vara så insatta. Vi 

började därför även se till andra delar som skulle kunna påverka vid valet. Vi utgick från 

principal- agent teorin och kom in på outsourcing relationen mellan parterna, förtroendets roll, 

vilket även gick att koppla till kontrakten som senare blev en avvikande del i vårt resultat från 

den teoretiska referensramen. Intervjufrågorna handlade därför om företagens kunskap om 

valen, hur de inhämtat information och frågor om företagens relation och förtroende till sin 

konsult. När frågorna utformades var tanken att det skulle finnas en skillnad mellan de företag 

som hade en ekonomiavdelning eller inte. Väldigt tidigt i våra intervjuer märkte vi att så inte 

var fallet. Samtliga företag hade någon som ansvarade för det ekonomiska i olika grad, men 

skillnaden vi fann var att vissa företag hade en revisor och redovisningskonsult och andra 

hade endast en revisor som konsult. Det vi fick fram ur intervjuerna ledde till att 

undersökningens resultat har sin ursprungspunkt i att företagen har stort förtroendet för sina 

konsulter, vilket har bidragit till att kontrakten mellan dem inte existerar eller är väldigt 

kortfattiga. Det höga förtroendet har även en betydande del vid valet då konsulternas åsikter 

är av stor betydelse. Att företagen inte ser något problem med asymmetrin som uppstår mellan 

parterna, behöver inte alltid medföra och uppfattas som ett problem. Varefter de förändringar 

som har ändrat vårt arbetes riktning, har vi fått ändra problemformuleringen och 

problemdiskussionen. 

Samarbetet mellan oss som har skrivit arbetet anser jag har fungerat bättre än vad jag 

föreställde mig att det skulle göra. Det har känts skönt att vi ända från början har haft samma 
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ambition med arbetet och varit överens om att examensarbetet skall prioriteras framför övriga 

studier. Det har även varit skönt att vi från början var medvetna om varandras begränsningar 

vad de har gällt vilka tider vi har kunnat arbeta med examensarbetet. Vi har både två haft 

vissa tider att rätta oss efter veckovis, men då detta har kunnat planeras i förväg, anser jag att 

detta inte påverkat arbetet. Vi har inte haft möjlighet att arbeta med exarbetet på helger och 

jag har jobbat ett antal gånger vilket även har gjort att vi fått ändra tiderna vi suttit med arbete. 

Detta har dock inte påverkat den tiden vi har lagt ner på arbetet och inga oförutsedda 

händelser har påverkat. Min åsikt är att vi har lagt ner den tiden vi skall på arbetet och mer där 

till och känner inte i efterhand att hade kunnat lägga ner mer tid på arbetet än vad vi har gjort.  

Fördelarna med att vi varit två anser jag är väldigt många och en av dem är definitivt att vi 

under hela arbetets gång med undantag för intervjuerna, har arbetet tillsammans och då 

ständigt fört en diskussion kring tankar och idéer om vad vi vill få med i arbetet. Att 

argumentera har varit en stor del i arbetet och varit betydande då vi har olika idéer och syn på 

saker och ting. Diskussionerna har uppstått på grund av att vi tänker olika och vill arbeta på 

olika sätt, har varit givande för arbetet, men har även tagit tid om man skall se det som någon 

nackdel. En stor fördel med att skriva tillsammans med någon är även att man följer de tider 

som man har förutbestämt. 

En nackdel som vi två har haft som grupp är att ingen av oss har lätt att få skrivandet flytande 

och välformulerat, vilket har gjort att vår text blir lite jobbig att läsa, då vi vill få med mycket 

men tyngdpunktera i texten till viss del försvinner.  

Underarbetets gång anser jag att jag har blivit betydligt bättre på att söka i de olika 

databaserna och hitta relevant litteratur. Det har varit intressant att bli så djupt insatt i ett 

speciellt ämne, då studierna till stor del består i att få en övergripande grund. Intervjuerna var 

väldigt givande då det var intressant och lärorikt att få möjligheten att samtala med duktiga 

och erfarna personer och få ta del av deras åsikter. Det gav en inblick i hur det senare kommer 

att bli att komma ut i verkligheten efter de avslutade studierna, vilket annars är väldigt svårt 

att föreställa sig. Genom exarbetets gång så har vi tillämpat kunskap från tidigare kurser, 

vilket även har gjort att man har kunnat se fler kopplingar mellan tidigare genomförda kurser 

och fått förståelse för hur ämnena hör samman.  

En lärdom av samarbete jag har fått är att jag ibland inte orkar föra en diskussion om allt utan 

går med på att bli övertalad, då det tar väldigt mycket energi att argumentera för varje åsikt. 

Vilket gör att min tanke inte alltid når fram. 

Av vår handledare har vi fått användbar information och fått oss att se olika möjligheter i vårt 

arbete. Hon har varit engagerad i vårt arbete och lätt att hålla en kommunikation med. 

Metodkursen har till stor del varit givande för arbetet, då den gett en uppfattning om vart i 

arbetet man bör befinna sig för att vara i fas.  

I efterhand är jag väldigt nöjd med valet av ämnet vi gjorde, då det är väldigt aktuellt och 

användbart att ha en mer djupgående kunskap om inför kommande arbetsliv. Lärdomen jag 

tagit är bland annat att oavsett hur mycket tid man lägger ner på arbetet så tar det alltid mer tid 

än vad man tror och att det i många fall är bättre att begränsa sig och bli färdig än att försöka 

få med allt och det blir halvbra.  
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Johanna Hjärns individuella reflektioner  
Intresset för ämnet väcktes under en kurs i externredovisning. Jag tyckte ämnet var intressant 

eftersom alla företag är tvungna att göra ett val senast 2013 av vilket regelverk de ansåg 

passade in på sin verksamhet. En annan anledning till att valet av ämnet kändes rätt var för att 

det kunde vara meriterande att ha studerat inför kommande arbete. Uppsatsen har under 

arbetets gång tagit olika riktningar. Från början ville vi utreda vilken påverkan revisorn hade 

på företagen, om de var dem som gjorde valet åt företaget eller inte, men vi insåg snart att 

svaret på vår problemformulering antagligen skulle bli ganska givet. Därför valde vi även att 

se på hur företagen upplevde relationen till konsulten. Vi hade från början tänkt intervjua både 

revisor eller redovisningskonsult och företag för att få en bild av hur båda parterna såg på vem 

det var som gjorde valet, men efter att fått rådet av vår examinator att intervjua några företag 

med ekonomiansvarig och några utan för att se hur kunskapen skiljde sig mellan dem, valde 

vi detta. Det slutade med att vi intervjuade några företag med redovisningskonsult och revisor 

samt några med endast en revisor. Detta gjorde vi för att de flesta hade en ekonomiansvarig.  

De olika delinlämningarna i kursen examensarbete i företagsekonomi har varit till stor hjälp 

för att veta vart vi borde vara vid de olika tidpunkterna. Examinatorns kommentarer och 

åsikter på inlämningarna har varit väldigt värdefulla.  

Metodkursen som vi hade parallellt med examensarbetet gav värdefulla råd om hur varje 

kapitel i examensarbetet kunde utformas. Seminarierna där vi kunde diskutera våra 

inlämningar var bra, men kunde stundvis vara förvirrande då det var mångas åsikter kring 

kapitlen i vår uppsats. 

Vissa dagar och kapitel har flutit på väldigt bra medan andra har varit tunga. Det svåraste har 

enligt mig varit att bara få en inriktning på arbetet. Det har ibland varit svårt att se 

inriktningen och inte komma in på flera sidospår. De två kapitel vi har jobbat mest med har 

varit den teoretiska referensramen och problemdiskussionen. Den teoretiska referensramen 

var som jag tidigare nämnde svår för att det var lätt att komma in på sidospår. I 

problemdiskussionen var det att få till en diskussion.  

Vi var inställda på att det kunde vara svårt att få företag att ställa upp på intervjuerna. De 

första företagen vi ringde till gick bra, men sen fanns det dagar som det var svårare att få tag 

på någon som ställde upp, vilket var väldigt stressande. Som tur var fick vi direkt tag på fem 

företag med endast revisor och fem stycken med revisor och redovisningskonsult. 

Empirikapitlet kändes relativt lätt att sammanställa. Sedan kom nästa uppförsbacke analysen 

som tog längre tid att färdigställa än vad vi hade planerat.  

Det var bra att vi under hösten fick känna på hur det vara att skriva inledningen till ett 

examensarbete. Det var en bra förberedelse för det kommande arbetet, dels för att jag fick en 

uppfattning vad vi hade att vänta oss, men även att vi fick öva på att söka vetenskapliga 

artiklar och få förståelse för fackorden.  
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Skrivandeprocessen har varit jobbig, men lärorik. Skriva är inte min starka sida och enligt 

Linda är det inte hennes heller. Därför har det stundvis varit trögt att skriva för att det har 

känts svårt att få fram det vi har önskat säga, men jag anser att det har gått bättre desto längre 

in i arbetet vi har kommit.  

Programmet har haft många grupparbeten vilket har varit en bra förberedelse för 

examensarbete, men även för kommande arbeten. Grupparbeten kan vara påfrestande, 

speciellt om alla i gruppen inte hjälper till lika mycket. Fördelen med grupparbeten är att ha 

någon att bolla sina idéer med samt att få en annans persons åsikter. Jag tycker att vårt arbete 

har flutit på över alla mina förväntningar. Speciellt med tanke på hur påfrestande det har varit 

stundvis. Framför allt för att det periodvis varit svårt då vi kommit in på sidospår och för att vi 

har lagt ner många timmar på arbetet under en lång tid, vilket har varit ansträngande. Under 

den tiden har det varit väldigt skönt att ha en gruppmedlem att diskutera med. Vi har under 

hela arbetets gång träffats i skolan och suttit tillsammans, men periodvis delat upp 

arbetsuppgifterna. Intervjuerna genomförde vi individuellt eftersom de var via telefon. 

Arbetsbördan har varit jämt fördelad mellan oss och veckovis under hela terminen. Redan 

från början diskuterade vi hur mycket arbete och tid vi ville lägga ner på uppsatsen. Vi hade 

samma ambition redan då, vilket antagligen har underlättat sammarbetet. Det har varit skönt 

att ha en gruppmedlem att dela de bra och dåliga stunderna med. Speciellt de dagarna då det 

har gått trögt. Vi fick under en kurs i organisation och ledarskap genomföra ett test som 

bestod av att lösa en uppgift tillsammans med en grupp och sedan göra testet själva. Testet 

visade att flera personer som samarbetar är bättre än en ensam person. Vilket jag även anser 

vara fallet i vår uppsats. 

En stor hjälp vi har haft under arbetets gång har varit Cecilia vår duktiga och engagerade 

handledare som vi har kunnat träffa och rådfråga vid behov. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Vi har valt att undersöka företag med intern upparbetade immateriella tillgångar, har 

ni sådana i er verksamhet? 

Berätta lite om dig själv och verksamheten? (Vilken position har du, vad är dina huvudsakliga 

uppgifter och vad är syftet med verksamheten)  

Vem är det som sköter er redovisning och löpande bokföring? 

Om redovisningskonsult: Vilka fördela respektive nackdelar ser ni med att outsourca 

redovisningen? 

Vem är det ni vänder er till för informationsinhämtning vid nyheter eller förändringar?  

Känner ni till införandet av de nya K-regelverken för årsredovisning? 

Vet ni vilket av regelverken ni kommer att börja tillämpa 2014?  

Vad är anledningen till vilket val ni gjort/eller ska göra? Deras motiveringar  

(Följdfrågor: Intressenter, internt upparbetade immateriella tillgångar, lättare att tillämpa, går 

inte göra fel, svårt att byta regelverk, mer omfattande) 

Hur fick ni reda på informationen som ni grundade beslutet på? 

Har revisorn/redovisningskonsulten kommit med någon rekommendation om vilket regelverk 

som passar er verksamhet bäst?  

Motiverade de varför de förespråkade det ena regelverket? 

Vem är det som är beslutsfattande vid detta och liknande beslut rörande redovisning? 

Vi har även några frågor angående revisorn/redovisningskonsulten 

Hur ofta har ni kontakt mer er revisor/redovisningskonsult? Får ni löpande rapportering? 

Vad prioriterade ni för egenskaper/erfarenheter hos revisor/redovisningskonsult vid 

rekryteringen? 

Hur stort förtroende har ni för er revisor/redovisningskonsulten? 

Spelar revisorns/redovisningskonsultens utbildning/kompetens någon roll för förtroendet? 

Om de har stort förtroende: Vad är det som gör att ert förtroende är så stort för 

revisorer/redovisningskonsulter över lag?  
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Hur utgår ersättning till revisorn/redovisningskonsulten? Per/h eller fast avtal. Om det är fast 

avtal hur mycket hjälp/rådgivning kan de då få utav revisorn/redovisningskonsulten? Ingår 

rådgivning för bytet av regelverk? 

Har ni något kontrakt mer er revisor/redovisningskonsult? 

På vilket sätt hade ni möjlighet att delta i utformandet av kontraktet? Kan båda parter förändra 

kontraktet? Står det klart och tydligt i kontraktet vilka som ansvarar för vad? 

Är ni nöjda med er konsult? 

Har ni något att tillägga som ni tro kan vara intressant för vår undersökning? 
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Bilaga 3 

K-projektet 
Problemet man såg med de tidigare reglerna var att de var väldigt utspridda och företagen fick 

leta efter normgivning inom flertalet områden.  Då det har funnits flertalet normgivningar som 

företagen har haft möjlighet att tillämpa så har jämförbarheten mellan företag varit liten. 

Risken har även funnits att alla revisorer och rådgivare inte varit medveten om samtliga 

normgivningar (Törning & Drefeldt, nr 5 2012). 2004 började därför Bokföringsnämnden 

(BFN) arbeta fram fyra olika regelverk som anger hur den löpande bokföringen för 

räkenskapsåret skall avslutas. Dessa utformades för att ge heltäckande allmänna råd för olika 

företagstyper och storlekar. Detta projekt namngavs K-projektet och är uppsorterade i fyra 

kategorier, K1, K2, K3 och K4 (FAR, 2012).  

De aktuella regelverken för undersökningen är K2- och K3-regelverket, då det är ett av dessa 

regelverk, som de aktuella företagen för undersökningen måste besluta att tillämpa innan 

2014. 

Regelverket K2 BFNAR:1(Bokföringsnämndens allmänna råd) är anpassad för årsredovisning 

för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar (FAR, 2012) . K2-regelverket är ett 

regelbaserat förenklingsregelverk och tanken med upprättandet av K2 är att det skall vara ett 

regelverk som skall förenkla hanteringen och framtagningen av årsredovisningen och vara 

lättare att använda, då det innehåller lättnads- och förenklingsregler. I K2 finns det exakta 

beskrivningar över hur företagen skall uppge den löpande bokföringen för hur räkenskapsåret 

skall avslutas, för att det inte skall finnas någon möjlighet att göra egna bedömningar 

(Drefeldt & Törning, 2012). 

K3-regelverket BFNAR:1 är utformat som ett huvudregelverk för företag som upprättar 

årsredovisning eller koncernredovisning i onoterade företag (Bokföringsnämdens, 2012) samt 

för större företag (Månsson,2013). K3 har grundats ur det internationella 

redovisningsregelverket International Financial Reporting for small- and medium-sized 

Entities (IFRS for SMEs) och har därefter anpassats efter den svenska lagstiftningen, med 

tanke på årsredovisningslagen, associationsrätt och skatterätt, men andra förenklingar av 

regelverket har även gjorts (Bokföringsnämden, BFN C, 2012). K3 bygger på ett 

principbaserat system som är utformat för att kunna anpassas efter företaget, via de 

valmöjligheter som gör att redovisningen blir mer utförlig. Enligt K3 får internt upparbetade 

immateriella tillgångar tas upp (PwC, 2012), vilket är den skillnaden mellan regelverken som 

är relevant i arbetet. Utifrån dessa förutsättningar skall företagen välja det regelverk som är 

mest fördelaktigt för företagen.  

 
 


