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Abstract 

Throughout many years there have been discussions within the European Union (EU) 

regarding harmonization and improvement of accounting rules for companies with listed 

shares or other securities. The ambition exists to adopt, the within the union applied 

accounting standards, to those applied globally. These discussions lead the year 2002 to 

adoption by the council and parliament of international accounting standards (IFRS). The 

ordinance meant that all listed European companies have to adopt international accounting 

standards, accepted for application within the EU, for their consolidated accounts. 

 

During July 2003 the Swedish Government Official Reports issued a report (SOU 2003:71) 

stating, among other things, the differences and oppositions of implementing IFRS on a 

corporate level in Sweden, since corporate disclosure is regulated in Swedish law by 

Bokföringslagen (BFL) and Årsredovisningslagen (ÅRL). One of the main obstacles for the 

full implementation of IFRS is that a company’s annual report underlies the governmental 

taxation and an implementation of IFRS would affect this balance. If IFRS was to be 

introduced on a corporate level it would also be deemed illegal to use tax allocation reserves. 

 

Because of this we chose to investigate the contradictions arising with an implementation of 

IFRS and to examine how the companies position themselves in this question. Aided by 

agency theory, positive accounting theory, stakeholder theory and institutional theory we 

prepare hypotheses to be able to test and prove witch preferences that affect the companies’ 

opinion in the question of implementing IFRS on a corporate level. Then we formulated 

questions concerning these areas and sent out a web based poll to companies in the categories 

three (K3) and four (K4), to learn about their attitude towards implementing IFRS. Through 

testing for significance in SPSS we have concluded that most of the company leaders are 

negative to an implementation of IFRS on a corporate level. We have also noticed that the 

issue affecting a company leader in his or hers decision of implementing IFRS is the internal 

knowledge about IFRS. 

 

Keywords:  IFRS, agency theory, positive accounting theory, stakeholder theory, 

institutional theory, consolidated account, corporate level 
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Sammanfattning 

Inom Europeiska Unionen (EU) fördes det under flera år diskussioner om att inom unionen 

harmonisera och förbättra reglerna för redovisning hos de företag som har aktier eller andra 

värdepapper noterade. Det har också funnits en strävan att anpassa, de inom unionen 

tillämpade redovisningsnormerna, till dem som tillämpas internationellt. Dessa diskussioner 

ledde till att rådet och parlamentet år 2002 antog en förordning om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder (nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, IAS-förordningen). Förordningen innebär att alla 

noterade europeiska företag från och med år 2005 i sina koncernredovisningar skall tillämpa 

de internationella redovisningsstandarder, med tillhörande tolkningar, som har antagits för 

tillämpning inom EU.  

 

I juli 2003 kom en rapport ifrån den svenska statens offentliga utredningsorgan (SOU 

2003:71). Den beskriver bland annat skillnaderna och motsättningarna för ett fullt införande 

av IFRS på bolagsnivå, eftersom bolagsredovisningen omfattas av svenska lagar såsom BFL 

och ÅRL. En stor motsättning för ett fullt införande är att ett bolags årsredovisning ligger till 

grund för statens beskattning och ett införande av IFRS skulle rubba denna balans. Om IFRS 

skulle införas på bolagsnivå så skulle det även inte längre vara lagligt att föra 

periodiseringsfonder.  

 

Därför valde vi att titta på de motsättningar som finns vid ett införande av IFRS samt 

undersöka hur företagen ställer sig till ett sådant införande. Vi har med hjälp av agentteori, 

positiv redovisningsteori, intressentteorin samt institutionell teori utarbetat hypoteser för att 

kunna testa och påvisa vilka preferenser som påverkar företagens ställning i frågan om ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. Sedan har vi formulerat frågor på dessa områden och 

skickat ut en webbenkät till företag i kategori tre och fyra, för att se hur de ställer sig till ett 

införande av IFRS. Efter att ha testat svaren med hjälp av olika signifikanstest så har vi 

kommit fram till att de flesta ställer sig negativa till ett införande av IFRS på bolagsnivå. Vi 

har även uppmärksammat att den faktor som påverkar en företagsledare till hur han eller hon 

ställer sig till IFRS är företagets internkunskap om IFRS. 
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1 Inledning 

Uppsatsen inleds med en sammanfattande historik över maktförhållandet över den svenska 

redovisningen och en beskrivning av det ämne som ska analyseras. Utifrån den rådande 

situationen förklaras problemet som studien är inriktad på. Problemdiskussionen leder vidare 

till själva frågeställningen och syftet med studien. Kapitlet avslutas med avgränsningar, den 

fortsatta dispositionen av arbetet och en kapitelsammanfattning. 

1.1 Bakgrund 

Vilka möjligheter erbjuder globaliseringen? Genom öppen internationell konkurrens och 

frihandel kommer produktion, till framförallt bästa pris, att lokaliseras till de länder som kan 

erbjuda bäst kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Företag, kapitalmarknad, varor och 

tjänster rör sig praktiskt taget fritt över statsgränserna. Denna utveckling på marknader 

runtomkring i världen har lett till EU: s utfärdande av ett direktiv om att redovisningen 

runtom i Europa skall harmoniseras. Införandet har inneburit ännu en stor förändring i den 

svenska statens maktposition. Besluten gällande regler och normer för hur redovisningen skall 

utformas och företas kommer att fattas av institutioner utanför Sveriges gränser, som inte har 

den svenska statens bästa i sitt syfte. Historiskt sett hävdar Jönsson & Marton (1994) att den 

svenska staten alltid varit en stark och inflytelserik kraft på redovisningsområdet och för att 

leda in dig i vårt uppsatsämne krävs det en översiktlig presentation över hur den svenska 

redovisningen utformats och vem som har haft makten över den. 

 

Jönsson & Martons (1994) studier visar att under början av 1900-talet hade staten en 

utformande roll över den svenska redovisningen. Staten tog ett steg från den, av Tyskland 

inspirerade lag o redovisningen, till ett lag- och skattebaserat system istället för professionell 

självreglering på marknaden. Krueger-kraschen 1932 leder staten till att reglera företagen med 

inriktningen av att en ny inte får hända igen. Föreningen för Auktoriserade Revisorers (FAR) 

förstärkte sin situation främst genom lagen att alla noterade företag var tvungna att använda 

en auktoriserad revisor (ibid). 

 

Mycket av det redovisningsarbete som företogs under perioden 1945 - 1970 fokuserade på 

regeringens ledning och skatter (ibid). Under 60-talet började redovisningssystemet att 

förändras genom influenser från Storbritannien och USA och FAR utökade sitt arbete inom 

området bl. a. genom bildandet av redovisningskommittén. Inom FAR utvecklas en elit, vars 
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förklaringar om hur redovisningslagarna skulle användas i praktiken, blev vitt accepterade 

både inom och utanför professionen (ibid). Jönsson & Marton (1994) lyfter fram att staten 

1976 bildar Bokföringsnämnden (BFN) med anledning att FAR inte skulle vara den enda 

källan för redovisningsnormer. Generellt sett utvidgades debatten om redovisning under 70-

talet (ibid). Nya debattforum var t.ex. BFN, Balans och Svenska Industriförbundets (SI) 

referensgrupp för redovisning. 

 

Under 80-talet kom påtryckningar från de multinationella företagen om en övergång till att 

använda sig av internationella redovisningsregler. Detta var en av anledningarna till varför 

man stiftade Redovisningsrådet (RR). Enligt Jönsson & Marton (1994) ansågs RR vara mer 

inriktade på att tillgodose informationen hos investerarna än vad FAR och BFN i frågor om 

den internationella harmoniseringen och behovet för den finansiella marknaden. Indikationer 

visade på att även om den internationella finansiella marknaden hade fått allt större betydelse, 

så hade staten fortfarande ett starkt inslag på den svenska finansiella marknaden (ibid). 

 

RR: s rekommendationer följer sedan 1998 International Financial Report Standards (IFRS). 

Edenhammar (2005) förklarar införandet av IFRS genom dess syfte att förbättra kvaliteten på 

den finansiella rapporteringen, så långt det går inom ramen för svensk lagstiftning. I augusti 

2002 tillsattes en kommitté av regeringen med uppgift att undersöka hur IAS-förordningen 

(International Accounting Standards) skulle tillämpas i Sverige (Dir. 2002:106). Kommitténs 

slutgiltiga rapport presenterades i juli 2003 (SOU 2003:71) med en rekommenderande slutsats 

att noterade företags koncernredovisning skall upprättas enligt IFRS, men att det även skulle 

vara möjligt för företag att tillämpa IAS/IFRS1 på bolagsnivå. Rapporten föreslog också en 

rad ändringar som bör införas i de svenska redovisningsnormerna för att eliminera alla hinder 

mot att tillämpa IFRS. 

 

I Balans nr. 5 2006 lyfter Jan Buisman fram hur implementeringen av IFRS hittills har 

fortskridit hos de redovisningsskyldiga och drar slutsatsen att årsredovisningarna nu 

återspeglar mer information som aktiemarknaden behöver, men att övergången till IFRS är en 

omfattande process och det kommer att ta tid att nå full redovisning enligt IFRS. 

                                                 
1 From. år 2002 ändrar IAS namn till IFRS 
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1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Makten över redovisningen 

Kristina Artsberg skriver 2002 en artikel i Balans där hon presenterar sina tankar om makten 

över redovisningen. Här diskuterar hon den pågående maktkampen mellan, å ena sidan de 

amerikanska reglerna å andra sidan IASB. Det amerikanska inflytandet över marknadens krav 

på informationen ses som överväldigande då de är de enda redovisningsreglerna som 

accepteras på den internationella kapitalmarknaden. Detta har enligt Artsberg inneburit att det 

inte är de internationella reglerna, det vill säga IASB: s, som accepteras utan ett nationellt 

regelsystem, nämligen USA: s. Detta ger nationalstaten minskade möjligheter att styra 

utvecklingen. Därför hävdar Artsberg att redovisningsprofessionen har skapat IASB för att ta 

ställning mot de globala marknadskrafterna och inlett arbetet med att skapa internationella 

regler för redovisningen. Men Artsberg ställer sig också frågan: handlar det egentligen om 

kvalitet eller är det en fråga om makt? Utvecklandet av IFRS kanske mer handlar om att 

resten av världen också vill ha inflytande över redovisningsnormeringen. 

 

Inom Europeiska Unionen (EU) fördes det under flera år diskussioner om att inom unionen 

harmonisera och förbättra reglerna för redovisning hos de företag som har aktier eller andra 

värdepapper noterade. Det har också funnits en strävan att anpassa de, inom unionen, 

tillämpade redovisningsnormerna till dem som tillämpas internationellt. Dessa diskussioner 

ledde till att rådet och parlamentet år 2002 antog en förordning om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder (nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, IAS-förordningen). Förordningen innebär att alla 

noterade europeiska företag från och med år 2005 i sina koncernredovisningar skall tillämpa 

de internationella redovisningsstandarder, med tillhörande tolkningar, som har antagits för 

tillämpning inom EU. De standarder som förordningen syftar på är International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). IFRS ges ut av 

International Accounting Standards Board (IASB). IAS är standarder som getts ut av 

International Accounting Standards Committee (IASC), föregångaren till IASB. Uppgiften att 

tolka rekommendationerna ligger på International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC), en kommitté inom IASB. Enligt förordningen skall alla noterade företag 

vara skyldiga att upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de IAS/IFRS och 

tillhörande IFRIC-tolkningar som har utfärdats eller antagits av IASC eller IASB och som 

även antas av kommissionen för tillämpning inom gemenskapen. IAS-förordningen lämnade 
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en möjlighet för medlemsstaterna att besluta om att utsträcka tillämpningsområdet för de 

antagna standarderna genom att tillåta eller kräva dels att noterade företag upprättar sina 

årsredovisningar enligt standarderna, dels att icke-noterade företag upprättar sina års- eller 

koncernredovisningar (eller båda) enligt standarderna. (SOU 2005:53). 

 

Enligt SOU 2005:53 har svensk traditionell normgivning baserats på de grundläggande 

reglerna för redovisning som finns i bokföringslagen (1999:1078, BFL) och de tre 

årsredovisningslagarna, årsredovisningslagen (1995:1554, ÅRL), lagen (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och lagen (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Lagarna är ramlagar och avsikten är att de skall 

vara allmänt hållna och kompletteras med annan normgivning. Med annan normgivning 

menas bestämmelserna om skyldigheten att iaktta god redovisningssed. 

 

I och med ett fullt införande av IFRS skulle alltså den svenska lagstiftningen åsidosättas och 

RR skulle upphöra med sin rekommendationsutgivning vilket kommer att leda till en ökad 

arbetsbelastning, och ett ökat resursbehov, för i första hand Bokföringsnämnden men även för 

Finansinspektionen (SOU 2004/05:24). 

1.2.2 IFRS i Sverige 

2005 publiceras en artikel i Balans av Artsberg där hon diskuterar de stora variationerna i 

tillämpningen av IFRS i Skandinavien. Här lägger hon fram en tes om att i och med EU-

medlemskapet så har det juridiska inflytandet över redovisningen ökat betydligt på nationell 

nivå och det kan komma att påverka både formen och innehållet i redovisningsregleringen. I 

de remissvar2 som gavs till statens utredning (SOU 2003:71) så finner vi en generell skillnad 

mellan redovisningsexperter och juridiska experter angående införandet av IFRS. Den 

förstnämnda gruppen vill införa regelverket utan några inskränkningar från svensk 

lagstiftning, medan de juridiska experterna vill att företagen fortfarande skall hålla sig inom 

de svenska ramlagarna. 

 

Den svenska regeringen väljer att gå på juristernas linje, men med vissa kompromisser med 

de svenska redovisningsexperterna (SOU 2003:71), som innebär att ändringar i 

årsredovisningslagarna införs, beskrivna i SOU 2005:53, (prop. 2004/05:24, bet. 2004/05: 

                                                 
2 Remisser från BFN, RR, FAR, Sveriges advokatsamfund, Företagarna, Näringslivets skattedelegation, Sveriges 
aktiesparares riksförbund, Ekonomistyrningsverket samt Riksskatteverket. 
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LU3, rskr. 2004/05:89, SFS 2004:1173, 1176 och 1178). Ändringarna skall med vissa 

undantag tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 

2004. Ändringarna ger svenska företag större möjlighet att tillämpa internationella 

redovisningsprinciper inom ramen för svensk lag. Vidare ges onoterade företag möjlighet att 

upprätta sina koncernredovisningar enligt de internationella redovisningsprinciper som har 

antagits på grundval av IAS-förordningen. Dessutom skall noterade företag samt 

koncernföretag som omfattas av en koncernredovisning, upprättad enligt de IAS/IFRS som 

kommissionen har antagit, under vissa förutsättningar kunna värdera materiella och 

immateriella tillgångar till verkligt värde. Sådan värdering skall kunna tillämpas i såväl 

årsredovisningen som koncernredovisningen. Ändringarna i den delen gäller för räkenskapsår 

som inleddes efter den 31 december 2005. En anpassning till de internationella 

redovisningsstandarderna skedde också genom ändringar i redovisningslagstiftningen som 

trädde i kraft den 1 januari 2004 (prop. 2002/03:121, bet. 2003/04: LU2, rskr 2002/03:26, SFS 

2003:774). Då infördes regler som gör det möjligt för alla slags företag att värdera finansiella 

instrument till verkligt värde (4 kap. 14 a § ÅRL). Tidigare hade den möjligheten bara gällt 

kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag. 

1.2.3 IFRS framtid i svenska bolag? 

Bör även onoterade företag vara skyldiga eller i vart fall ha möjlighet att upprätta 

koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS? Bör noterade eller onoterade företag vara 

skyldiga eller i vart fall ha möjlighet att upprätta sina årsredovisningar i enlighet med 

IAS/IFRS? I regeringens proposition, SOU 2004/05:24, till riksdagen finner den ett värde i att 

det så långt som möjligt etableras en uppsättning redovisningsregler inom Sverige, som kan 

accepteras av börser och andra finansiella aktörer världen över. Regeringen anser att med ett 

allt mer internationaliserat svenskt näringsliv är det rimligt att svenska företag har möjlighet 

att följa den internationella utvecklingen också när det gäller sättet att redovisa. En 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder underlättar jämförelser mellan svenska 

och utländska företag och ger svenska företag bättre konkurrensmöjligheter gentemot företag 

i andra länder. En ökad jämförbarhet mellan företag i olika länder främjar dessutom 

förtroendet för de finansiella rapporterna som är grundläggande för en effektivt fungerande 

kapitalmarknad.  
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Regeringen ser i SOU 2004/05:24 flera fördelar med en ordning där företagens 

årsredovisningar upprättas i enlighet med de IFRS normer som EU-kommissionen har antagit. 

Punkter som lyfts fram är bland annat att jämförbarheten mellan svenska och utländska 

företag ökar, något som torde göra det enklare för svenska företag att agera utomlands. För 

noterade företag är det givetvis också en stor fördel om årsredovisningen och 

koncernredovisningen kan upprättas enligt samma principer, då merkostnaderna för att 

upprätta redovisningar enligt skilda principer inte uppstår. Detta talar för att 

redovisningshandlingar i större utsträckning än vad som följer direkt av IAS-förordningen bör 

upprättas med tillämpning av de standarder som avses i IAS-förordningen. Regeringen tar 

först upp frågan om det bör uppställas krav på att noterade företag tillämpar IFRS i sina 

årsredovisningar. Från strikt redovisningsmässiga utgångspunkter anses det naturligt att de 

företag som är skyldiga att upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS också upprättar 

årsredovisningen enligt samma regelverk.  

 

Enligt SOU 2004/05:24 talar framför allt de beskattningskonsekvenser som skulle 

uppkomma, emot en tillämpning av IFRS i årsredovisningen. Dessa konsekvenser hänger 

samman med den starka koppling mellan å ena sidan företagens redovisning och å andra sidan 

beskattningen av företagen som finns i Sverige. Det nuvarande svenska systemet utgår från att 

årsredovisningen utan större korrigeringar skall kunna ligga till grund för beskattningen. Som 

lagstiftningen är utformad skulle ett krav på att noterade företags årsredovisningar skall 

upprättas i enlighet med IFRS få till följd att företagen också, i vart fall delvis, beskattas 

utifrån en redovisning som har upprättats enligt IFRS. IAS-utredningen analyserade 

emellertid inte i detalj vilka konsekvenser detta skulle medföra. Regeringen anser att en sådan 

redovisning emellertid ofta sannolikt leder till att skatteunderlaget ökar beroende på att 

företagets tillgångar kommer att tas upp till marknadsvärde i stället för till anskaffningsvärde 

som medför en tidigareläggning av skatteuttaget. Vid redovisning enligt IFRS är det inte 

heller möjligt att genom bokslutsdispositioner göra avsättningar till obeskattade reserver, som 

även detta skulle medföra en tidigareläggning av skatteuttaget. En annan konsekvens som 

uppmärksammas av utredningen är, givet den nuvarande kopplingen mellan redovisning och 

beskattning, att underlaget för beskattning kommer att bestämmas av ett utländskt organ som 

den svenska lagstiftaren inte har något inflytande över. I det sammanhanget måste också 

beaktas att IFRS har ett annat syfte än att ligga till grund för beskattningen i olika länder. Den 

högre komplexiteten i IASB: s regelverk skulle också riskera att sprida sig till den svenska 
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skatterätten och skulle medföra att risken för skatterättsliga tvister skulle bli större. 

Myndigheternas och domstolarnas resursbehov kan därmed antas öka.  

 

Regeringen anser därför att det för närvarande inte är lämpligt att införa ett krav på att 

noterade företag skall upprätta sina årsredovisningar enligt de redovisningsstandarder som 

antagits med stöd av IAS-förordningen. Regeringen avser dock att tillsätta en utredning med 

uppdrag att överväga olika frågor med anknytning till sambandet mellan företagens 

redovisning och beskattningen (SOU 2004/05:24). Regeringen pekar emellertid på att det 

finns anledning att understryka att det också finns andra problem som behöver analyseras, 

bl.a. sambandet mellan redovisningen och de associationsrättsliga borgenärsskyddsreglerna. 

En fråga som bör besvaras är om det, såsom utredningen har föreslagit, bör införas en 

möjlighet för noterade företag att upprätta sina årsredovisningar enligt de 

redovisningsstandarder som EU-kommissionen har antagit med stöd av IAS-förordningen. 

Också en sådan möjlighet kan ge upphov till sådana olägenheter som utredningen tidigare har 

pekat på när det gäller ett krav på IAS-baserade årsredovisningar, såsom risker för flera 

skattetvister, ökat arbete för myndigheter och domstolar m.m. och måste föregås av det slag 

av associationsrättsliga analyser som nämnts. Det kan för övrigt ifrågasättas, mot bakgrund av 

att en på IFRS baserad redovisning oftast torde få negativa skattekonsekvenser för företagen, 

om det kommer att finnas ett särskilt stort intresse bland företagen för att tillämpa IFRS i 

årsredovisningen. 

 

På dessa grunder anser regeringen att det inte bör införas någon möjlighet för noterade företag 

att upprätta sina årsredovisningar enligt de IFRS normer som EU-kommissionen har antagit. 

Regeringen gör samma bedömning när det gäller frågan om att införa ett krav eller en 

möjlighet för onoterade företag att upprätta årsredovisning i enlighet med IFRS.  

 

Koncernredovisningen har inte någon koppling till beskattningen. Därför finner inte 

regeringen samma betänkligheter i att utöka möjligheten att upprätta koncernredovisningen i 

enlighet med IFRS, som det finns när det gäller årsredovisningen. Regeringen föreslår i SOU 

2004/05:24 att onoterade företag inte skall vara skyldiga att upprätta koncernredovisning 

enligt IFRS. Det bedöms att de onoterade företagens behov av att tillämpa redovisningsregler 

som är baserade på IFRS i första hand bör tillgodoses genom att ÅRL anpassas, så långt det är 

möjligt och lämpligt, till IFRS (SOU 2004/05:24).  
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Men ligger dessa val i linje med vad de svenska företagen vill? Vi har i förarbetet till vår 

problemformulering tagit fäste på om det skulle finnas en vilja bland företagen att införa IFRS 

på bolagsnivå. Om det skulle finnas ett uttalat intresse från företagen att införa IFRS på 

bolagsnivå skulle regeringen då välja att lyssna eller hålla kvar vid sin maktställning? 

Följaktligen intresserar det oss att ta reda på om det just finns ett intresse bland företagen att 

införa IFRS på bolagsnivå. 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion leder oss fram till de problemområden som intresserar oss. 

Huvudfrågeställning: 

• Ligger företagens åsikt om ett införande av IFRS på bolagsnivå i linje med den 

svenska regeringens? 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen så ämnar vi att undersöka följande: 

• Hur ställer sig företagen till ett införande av IFRS på bolagsnivå? 

• Vilka faktorer påverkar företagsledningens beslut om införande av IFRS? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom applicering av agentteori, intressentteori, institutionell 

teori samt positiv redovisningsteori undersöka om de redovisningsskyldiga, företag i kategori 

tre och fyra, vill införa IFRS även på bolagsnivå. 

1.5 Avgränsningar 

Studien koncentrerar sig på de redovisningsskyldiga. Bland de redovisningsskyldiga har 

undersökningen koncentrerat sig på svenska företag i kategori tre (Större aktiebolag och 

ekonomiska föreningar) och fyra (företag som redovisar enligt internationella 

redovisningsregler på koncernnivå), för att det är företag i den kategorin som mest troligt 

kommer utnyttja möjligheten att redovisa enligt IFRS på bolagsnivå. 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kapitel två redogörs för uppsatsens metod och motiv för vårt val av de teorier som ligger till 

grund för formulerade hypoteser om faktorer som påverkar företagens inställning till 

införandet av IFRS på bolagsnivå. I kapitel tre presenteras ingående de teorier som ligger till 

grund för våra hypoteser i undersökningen. Vi för en diskussion kring hur de valda teorierna 

är applicerbara på vårt problemområde och ur dessa diskussioner formulerar vi våra 
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hypoteser. I kapitel fyra beskrivs insamlingen av primärdata, vilket skett genom en 

webbenkät, och sekundärdata. Vi förklarar vårt urval och hur data till våra hypoteser tagits 

fram. Slutligen presenteras resultatet av bortfallsanalysen. Kapitel fem utgörs av en analys av 

vårt insamlade datamaterial genom olika tester som utförs med hjälp av SPSS. Vi för en 

diskussion kring huruvida vi kan se våra hypoteser mer som en tillfällig sanning tills 

motsatsen bevisats. Slutligen framlägger vi kritik till ställda hypoteser och enkätens 

utformning. I kapitel sex kommer slutsatserna som dragits utifrån studiens resultat att 

presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier. 

1.7 Kapitelsammanfattning 

Historiskt sett har alltid den svenska staten varit en stark och inflytelserik kraft på 

redovisningsområdet. Men under tiden fram till nutid har statens inflytande försvagats genom 

att de svenska företagen blivit mer och mer internationaliserade och mer beroende av 

kapitalmarknaden. I och med det ökade behovet på enhetlig finansiell information från 

företagens intressenter, främst de utländska, har kravet från företagen att införa internationella 

redovisningsregler ökat. Från och med 2005 redovisar alla noterade företag enligt IFRS i sin 

koncernredovisning och förslag har lagts fram på tillämpning av IFRS vid upprättandet av 

årsredovisning, samt att icke-noterade företag upprättar sina års- eller koncernredovisningar 

(eller båda) enligt standarderna. Dessa förslag har delat upp redovisningsexperter och den 

juridiska expertisen i två kategorier (linjer) vars huvudsakliga åsiktsskillnad ligger i om 

Sverige skall införa IFRS fullt ut och i så fall lämna över makten över 

redovisningsnormeringen till IASB. Vår studie syftar till att undersöka om företag i kategori 

tre och fyra vill införa IFRS på bolagsnivå och om företagens åsikt om ett införande av IFRS 

på bolagsnivå ligger i linje med den svenska regeringens. 
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2 Metod 

I detta kapitel förklaras syftet med uppsatsen. Vi för en diskussion om vilken vetenskaplig 

ansats vi har använt oss av vid insamling av information samt framställelse av arbetet. Vidare 

beskrivs vilka teorier vi använt, varför vi valt dessa, samt varför vi har valt bort alternativa 

teorier. Avslutningsvis så ska vi förklara vilka målsättningar vi har med arbetet. 

2.1 Vetenskaplig metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om företag vill implementera IFRS på bolagsnivå. 

För att undersöka om företag skulle välja att införa IFRS så kommer vi utgå ifrån följande 

teorier: Agentteori, Institutionell teori, Intressentteorin samt Positiv redovisningsteori. Dessa 

teorier kommer att förklaras mer ingående i teorikapitlet. Med stöd av dessa teorier kommer 

vi att diskutera fram hypoteser som skall beskriva de olika faktorer som påverkar företagen 

vid beslut om ett eventuellt införande av IFRS. Hypoteserna kommer att testas för signifikans 

genom att analysera den data som samlas in från kategori tre- och fyra-företag med hjälp av 

enkäter. I dessa enkäter ställs frågor utifrån de hypoteser som vi har framlagt. Frågorna som 

besvaras kommer sedan att analyseras för att se om våra hypoteser kan förkastas eller om de 

är signifikanta och därmed inte kan förkastas. 

 

I vår uppsats använder vi oss av en deduktiv metod för att försöka lösa problemställningen 

som vi har antagit. Med en deduktiv metod så utgår vi ifrån teori som förenklar verkligheten 

och gör avgränsningar för att sedan försöka förklara samband. Sambanden som vi försöker 

förklara är sammanhangen mellan vad som driver företagen att välja IFRS som 

redovisningsgrund, istället för nationella lagar. En deduktiv metod är heller inte lika 

tidskrävande som en induktiv och detta är en anledning till att vi väljer detta angreppssätt. 

Anledningen till att vi inte använder oss av induktiv metod är att det redan finns teorier och 

forskning utförd inom området, som hjälper oss i förarbetet till undersökningen och i att 

förklara problemet. En induktiv metod tar också mycket längre tid (Saunders, et al., 2007) 

vilket vi inte har tid med under de tio veckor som getts för färdigställandet av uppsatsen.  

 

När vi skriver denna uppsats så kommer vi att försöka hålla oss objektiva till det vi 

undersöker för att inte slutsatsen skall bli befläckad av vår grupps värderingar och tycke. 

Detta är enligt Saunders, et al. (2007) en mycket viktig punkt vid en deduktiv undersökning 
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när man använder sig av kvantitativ data som sedan skall tolkas, så att man inte tolkar åt ett 

håll som speglar ens egen uppfattning. Detta beskriver även Holme & Solvang (1997, s. 158), 

där de skriver: ”Ett huvudsakligt problem för den som använder kvantitativ metod är den stora 

tilltro människor överlag har till allt som kan beskrivas med siffror. Detta gör att man lätt kan 

missbruka eller feltolka den information man har.”  

 

Vi valde de teorier som vi gjort på grund av att de hjälper oss att förstå olika 

handlingsmönster och faktorer som påverkar företagsledare vid ett beslutssammanhang. 

Agentteorin kommer vi använda utifrån dess antaganden om att personer är 

nyttomaximerande och därför kommer att göra sin val utifrån det som gynnar personen bäst, i 

vårt fall ekonomiskt sett. Institutionell teori består bland annat av antaganden om isomorfism, 

detta beskrivs mer utförligt i teorikapitlet. Grundläggande handlar det om hur en ledare kan 

påverkas av andra företag/organisationer genom att denne väljer att efterhärma dessa 

företag/organisationer som denne anser vara förebilder för företaget. Intressentteorin har vi 

valt för att förklara hur olika (oftast mäktiga) intressenter kan påverka en företagsledare att 

välja redovisningsform. Positiv redovisningsteori har vi valt för att teorin försöker förklara 

och förutsäga företagsledningens val av redovisningsmetod. Vi har valt bort legitimitetsteorin 

för att denna försöker förklara vilka val en företagsledare gör för att försöka nå legitimitet i 

samhället (Deegan & Unerman, 2006), detta tyckte vi inte var tillämpligt på vår 

problemställning.  

 

Målet med uppsatsen är att först undersöka om det finns en efterfrågan på att införa IFRS på 

bolagsnivå för företag i kategori tre och fyra. Om det finns en efterfrågan på detta så kommer 

vi att i slutsatsen förklara vilka faktorer som påverkar företagens inställning i frågan om ett 

införande av IFRS på bolagsnivå samt om företagens åsikt ligger i linje med den svenska 

regeringens. 
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2.2 Kapitelsammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om företag vill implementera IFRS på bolagsnivå. 

För att undersöka om företag skulle välja att införa IFRS så kommer vi utgå ifrån följande 

teorier: Agentteori, Institutionell teori, Intressentteorin samt Positiv redovisningsteori. Utifrån 

dessa teorier så kommer vi att ställa upp hypoteser. Dessa hypoteser ligger till grund för 

frågeställningar som vi kommer att skicka ut, i form av enkäter, till företagsledare. Enkäterna 

genererar kvantitativ data, som genom analys och tolkning kommer att ligga till grund för att 

lösa vår frågeställning. Efter att frågeställningen är löst så kommer vi att kunna föra en 

diskussion i slutsatsen om vilka faktorer som påverkar företagens inställning i frågan om ett 

införande av IFRS på bolagsnivå samt om företagens åsikt ligger i linje med den svenska 

regeringens. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för våra hypoteser i 

undersökningen. De teorier vi anser applicerbara på vårt problemområde är: Agentteorin, 

Intressentteorin, Institutionell teori och Positiv redovisningsteori. Teorierna har starka 

kopplingar till varandra och vi väljer därför att presentera dem var och en för att underlätta 

för läsaren. 

 

För att kunna förklara vilka faktorer som påverkar en företagsledare vid dennes beslut om 

IFRS ska tillämpas på bolagsnivå eller inte, har vi sammanställt dessa faktorer i en modell. 

För att hitta faktorerna i modellen har vi utgått ifrån teorier om vad som påverkar ett företag 

och dess ledning. Dessa teorier ligger till grund för de hypoteser som vi utvecklat modellen 

ur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.1Faktorer som påverkar företagsledningens val om tillämpning av IFRS på bolagsnivå 
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3.1 Agentteori och positiv redovisningsteori 

Agentteorin utgår från det traditionella ekonomiska antagandet om att aktörer är rationella och 

nyttomaximerande individer. Agentteorins speciella inriktning ligger i en fokusering på de 

tvister som kan uppkomma mellan olika aktörer på redovisningsområdet. Tvisternas 

uppkomst kan härledas till att agenten, den redovisningsskyldige, försöker öka sin egen nytta 

på bekostnad av principalen, redovisningsmottagaren (Deegan & Unerman, 2006). 

 

Intressenterna styr, genom olika sorters påtryckningar, ledningen i företagen och utifrån 

intressenterna synvinkel behandlar agentteorin företagets kontrollproblem. Problemet ligger i 

hur principalen skall kunna kontrollera agenten för att få den att agera på det sätt som gynnar 

principalen (Hatch, 1997). Principalens primära instrument för kontroll av agenten är 

årsredovisningen. De möjligheter principalen har för att övervaka agenten är beroende av hur 

och vilken information principalen får tillgång till. Övervakningen sker antingen direkt eller 

indirekt. Direkt övervakning är en väldigt kostsam process medan indirekt övervakning inte 

ger principalen tillräckligt med tillförlitlig information. En risk med indirekt övervakning är 

att agenten handlar på ett sätt som äventyrar principalens risktagande (Hatch, 1997). 

 

Agentteorin behandlar en rad områden och ett av dess fokuserar på problem med 

informationsasymmetri, vilket bygger på att de inblandade parterna inte besitter fullständig 

information om varandra. Detta leder till onödiga kostnader då parterna inte beaktar alla de 

konsekvenser som de borde ha tagit hänsyn till då de haft fullständig information. Agenten 

begår handlingar som principalen inte önskat, på grund av att agenten har skilda preferenser 

eller försöker vilseleda principalen,. Detta ”moral hazard” problem kan undvikas exempelvis 

genom revision eller incitament till företagsledningen för att på så sätt få dem att handla i 

principalens intresse (Hendriksen & van Breda, 1992). 
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Angående relationen mellan företagen i kategori 4 och de inhemska intressenterna ser vi, i och 

med en tillämpning av IFRS, att de möjligheter principalen har för att övervaka agenten, 

principalens primära instrument för kontroll av agenten är som tidigare nämnts 

årsredovisningen, blir mål för uppkomsten av större informationsasymmetrier. Principalen är 

beroende av hur och vilken information den får tillgång till. Exempelvis svenska leverantörer 

vill kunna utforma prognoser baserade på företagens bolagsredovisning och måste då vara 

insatta i IFRS.  

 

H1: Hur införandet skulle påverka företagets inhemska relationer, påverkar hur 

företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

Grundtanken i den positiva redovisningsteorin är att försöka förklara och förutsäga 

företagsledningens val av redovisningsmetod samt förutsäga hur ledningen reagerar på nya 

redovisningsrekommendationer (Deegan & Unerman, 2006). I fråga om valet av vilken 

redovisningsmetod företag tillämpar spelar företagsledningen en central roll (Watts & 

Zimmermann, 1986). Individer antas vara rationella och nyttomaximerande i så hög grad som 

möjligt (Deegan & Unerman, 2006). Vidare anser Deegan & Unerman (2006) att ledningen 

endast antas arbeta för att maximera vinsten i företaget om det även gynnar deras eget 

intresse. 

 

Watts & Zimmermann (1986) visar på tre antaganden som positiv redovisningsteori bygger 

på: 

• Bonusavtal. Vid förekomsten av bonusavtal baserat på en periods resultat i företag 

tillämpar ledningen redovisningsmetoder som leder till att de uppvisar ett så högt 

resultat som möjligt.  

• Låneavtal. Tecknar ett företag ett avtal med exempelvis kreditinstitut förbinder sig 

företaget att visa ett visst resultat. Ledningen tillämpar de metoder som leder till att 

framtida vinster redovisas i aktuell period.  

• Politisk påverkan. Företag under politisk påverkan söker till att redovisa ett så lågt 

resultat som möjligt. Därför använder de redovisningsmetoder som möjliggör att 

överföra vinstmedel till kommande perioder. 
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Dessa antaganden baseras på den opportunistiska synvinkeln, som innebär att ledningen väljer 

den redovisningsmetod som bäst gynnar dem. Som det ser ut nu i Sverige så är det många 

företag som redovisar lågt resultat för att hålla nere skatterna. Denna planering av skatterna 

kan komma att påverkas av ett införande av IFRS genom att man, som tidigare nämnts, inte 

får göra avsättningar till periodiseringsfonder och att man måste värdera tillgångar till verkligt 

värde. Dessa två punkter medför att beskattningen kommer att tidigareläggas och företagen 

kommer därmed att få en ökad skattekostnad. Enligt antagandet om politiska påverkan så 

kommer personer att välja redovisningsform för att kunna hålla nere resultatet. 

 

H2: Företagsledarens ståndpunkt i frågan om kopplingen mellan redovisning och beskattning 

påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

Alla företag har ett ständigt behov av kapital för att driva verksamheten. Då företaget varit 

verksamt en tid finns eget upparbetat kapital, men för de allra flesta företag krävs att 

åtminstone en del av det kapital som behövs anskaffas från externa finansieringskällor. 

Kapital från den svenska aktiemarknaden är fortfarande en viktig del men i och med den 

ökade internationaliseringen ökar även möjligheterna att införskaffa kapital på den 

internationella finansmarknaden. Genom en tillämpning av IFRS, som tidigare nämnts, ges 

den svenska redovisningen en ökad transparens för utländska analytiker och finansiärer. 

 

När ett företag tecknar ett avtal med ett kreditinstitut förbinder de sig till speciella kriterier 

som kreditgivaren vill att låntagaren skall uppfylla under tiden avtalet löper (Deegan & 

Unerman, 2006). Kreditgivaren söker efter en säkerhet som skyddar mot oseriösa företag. 

 

Watts & Zimmerman (1986) anser att desto större risken är att företaget kommer att överträda 

särskilda bestämmelser i kreditavtalet desto större är sannolikheten att företagsledningen 

använder sig av metoder som ökar de nuvarande vinsterna. Ett av de speciella kriterierna som 

ska uppfyllas är skuldsättningsgraden som företaget, enligt avtalet, måste bibehålla på en viss 

nivå. Om företagsledningen inte lyckas upprätthålla rätt nivå på skuldsättningsgraden minskar 

möjligheten till utdelning eller till finansiering genom nya lån. För att motverka, eller 

åtminstone framskjuta, sådana överträdelser, använder sig ledningen av redovisningsmetoder 

som ökar den rapporterade vinsten. IFRS, med just möjligheten att tidigarelägga vinster, 

skulle därför kunna bli ett mycket användbart medel för företagsledningen. Detta resonemang 
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resulterar i att företag med en hög skuldsättningsgrad är mer benägna att vilja införa IFRS på 

bolagsnivå. 

 

H3: Företagets skuldsättningsgrad påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

3.2 Intressentteorin 

Deegan & Unerman (2006) identifierar två kategorier inom intressentteorin. Dessa är den 

etiska (normativa) delen och Managerial branch3 (positiva). Den etiska inriktningen 

diskuterar rättigheter till information, rättigheter som måste uppfyllas oavsett hur viktig 

intressenten är för företaget. Redovisningen ses som en skyldighet företaget har gentemot sina 

intressenter. Intressenterna delas in i primära och sekundära. De primära intressenterna för ett 

företag är ägare, kunder, kreditgivare, investerare, anställda och leverantörer. De sekundära 

består av staten, landsting, kommun, media, diverse samhällsorganisationer etc. 

 

Managerial branch försöker hitta förklaringar på hur ett företag kommer att reagera på krav 

och påtryckningar ifrån olika intressenter. Deegan & Unerman (2006) pekar på att företagen 

tenderar att uppfylla intressenternas informationsbehov på basis av, dels hur viktiga de är för 

företagets fortsatta överlevnad och dels huruvida hur mäktig den uppfattas vara, med mäktig i 

den mening om hur pass stor del av företagets resurser som kontrolleras av denna intressent 

(Bailey, et al., 2000; Buhr, 2002). Inom managerial branch, är information (inklusive 

finansiell redovisningsinformation och företagens hållbarhetsredovisning) ett viktigt 

instrument som företagen utnyttjar för att behandla (eller manipulera) intressenter för att få 

deras support och godkännande, eller för att avleda deras motstånd och ogillande (Gray et al., 

1996). 

 

Freeman (1984) diskuterar dynamiken i intressenternas inflytande på företagsledningens 

beslut. En stor del i hur företagsledare utformar sina beslut handlar om att värdera hur viktigt 

det är att uppfylla intressenters behov för att uppnå de strategiska mål som företaget har. 

Dessutom pekar Friedman & Miles (2002) på att förväntningarna och maktställningen hos de 

olika intressenterna varierar över tiden. Företagen måste därför ständigt anpassa sina drift- 

och redovisningsstrategier. 

 
                                                 
3 Företagsledningens perspektiv. 
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Utifrån detta perspektiv kan man urskilja att företagens redovisning kommer att återspegla 

kraven från speciella intressentgrupper. Företagen har incitament att redovisa information om 

olika program och initiativ till respektive intressentgrupper för att klart visa att företagen 

anpassar sig efter intressenternas förväntningar. 

 

En mäktig intressent på redovisningsområdet är naturligtvis den redovisningsbyrå som 

företaget anlitar. Chand, P. & White, M. (2006) diskuterar i sin artikel att de fyra största 

redovisningsbyråerna som finns i världen har påtagliga incitament för att införa en enhetlig 

redovisningsnorm globalt. Incitamenten innefattar bland annat att revisionsbyråer drastiskt 

skulle kunna sänka sina utbildningskostnader. Artikeln behandlar hur revisionsbyråer på Fiji 

genom krav och påtryckningar försöker få företagen att införa en enhetlig redovisningsnorm. 

Just denna punkt blir av intresse för oss att ta med i vår undersökning. Råder denna situation 

även på den svenska marknaden? 

 

H4: Vilken revisionsbyrå företaget anlitar påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

I regeringens proposition SOU 2004/05:24 anser den att i och med ett allt mer 

internationaliserat svenskt näringsliv ska svenska företag ha möjlighet att följa den 

internationella utvecklingen också när det gäller sättet att redovisa. En tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder skulle underlätta och öka svenska företags 

jämförbarhet på den internationella marknaden och följaktligen öka företagens möjlighet att 

säkra, för företaget, viktiga resurser utomlands. En ökad handel med utländska företag 

kommer att leda till att de utländska intressenterna kommer att ställa krav på de svenska 

företagens sätt att redovisa. Som tidigare påvisat kommer de svenska företagen att ha 

incitament att redovisa information om olika program och initiativ till respektive 

internationell intressentgrupp för att klart visa att företagen anpassar sig efter intressenternas 

förväntningar. 

 

H5: Hur ett införande av IFRS skulle påverka företagets internationella relationer, påverkar 

hur företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 
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3.3 Institutionell teori 

Det huvudsakliga argumentet till valet av institutionell teori är att vi vill utreda faktorer som 

påverkar företagsledningens beslut vid ett eventuellt införande av IFRS, d.v.s. hur kommer 

organisationer att påverkas av varandra? Den institutionella teorin beskriver detta genom att 

organisationer ses som ett öppet system där omgivningens betydelse och betydelsen av olika 

aspekter, t.ex. kulturella och historiska, inverkar på hur en organisation agerar (Hedmo, 

2005). 

 

Med en institution avses skrivna och oskrivna regler t.ex. lagar, standarder, normer och 

värderingar som avgör hur olika individer och grupper kommer att handla. Dessa institutioner 

hjälper oss att skapa ordning och ge oss ökad förståelse. De medverkar även till att skapa 

stabilitet och ge oss underlag för beslut i olika situationer (Hedmo, 2005). T.ex. företag som 

verkar inom en viss bransch vet vilka lagar och regler som gäller och anpassar därför sina 

beslut därefter. Meyer och Rowan (1977) beskriver hur idéer, trender, modeller, förväntningar 

och rationella myter i den institutionella omgivningen påverkar hur organisationerna kommer 

att agera. Författarna menar på att för organisationerna så handlar det om att man vill uppnå 

en viss nivå av legitimitet, inte bara effektivitet, och legitimiteten uppnås genom att man 

anpassar sig till olika förväntningar. T.ex. om samhället har förväntningar på att företag skall 

verka miljövänligt i sin affärsverksamhet och företagen anpassar sig efter dessa förväntningar 

så kommer de att uppnå legitimitet. Därför tenderar organisationer till att bli alltmer likartade.  

 

När man talar om att företag/organisationer övergår till att bli mer lika varandra talar man om 

att dessa företag/organisationer blir isomorfiska. Meyer och Rowan (1977) menar att man blir 

mer likriktad, antar samma form, med de rationella myter som existerar i den institutionella 

omgivningen. Isomorfismen beskriver processen som sådan att en organisation helt enkelt 

anpassar sig efter en annan organisation som anses ha större legitimitet. Det kan också röra 

sig om, som i vårt fall, internationella överenskommelser (IFRS) som tillämpas istället för 

nationella regler. Isomorfismen anses vara ett grundelement inom den institutionella teorin 

(Rodrigues & Craig, 2006). Ett exempel på detta, som tidigare diskuterades i 

problemdiskussionen i kapitel 1, är att den svenska regeringen ändrat i lagstiftningen för att i 

så stor utsträckning som möjligt närma sig de internationella redovisningslagarna, detta för att 

de anses mer legitima än vad de svenska reglerna gör. Enligt DiMaggio & Powell (1983) är 

det konverteringen till mer accepterade normer som utgör en grundförutsättning inom den 
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institutionella teorin. Författarna menar också att incitamentet för att konvertera blir just att 

företaget/organisationen uppfattas som mer legitimt av sin omgivning. DiMaggio & Powell 

(1983) talar om tre olika huvudtyper av isomorfism: 

 

• Tvingande – Grundar sig på politisk påverkan (lagar, monopol etc.). 

• Imiterande – Grundar sig på osäkerhet. Organisationer som framstår som 

framgångsrika imiteras av andra organisationer. 

• Normativ – Grundar sig på professionalisering. Professionella har en gemensam 

utbildning och kan därför skapa professionella nätverk. 

 

Den imiterande isomorfismen innebär att företag tenderar till att efterlikna andra företag, som 

uppfattas som mer legitima. DiMaggio & Powell (1983) menade på att detta skulle vara det 

stora incitamentet för en konvertering. Jacobsen & Thorsvik (2002) talar om att 

organisationers omvärld är präglad av hur andra aktörer beter sig. De pekar på att man i viss 

utsträckning måste samverka med andra för att kunna överleva. Författarna talar om en 

organisations domän och att företag påverkas starkast av förhållandet inom sin domän. Med 

detta uttryck innebär vad som är organisationers närliggande handlingsmiljö och som 

företaget har valt som sitt område (bransch). Utifrån detta kan vi applicera det här på vår 

problemställning eftersom vi då utgår ifrån att företag inom samma bransch påverkar varandra 

i redovisningsfrågor. Vi kommer därmed att kunna se skillnader av hur företagsledarna ställer 

sig till IFRS beroende på vilken bransch de tillhör. 

 

H6: Vilken bransch företaget tillhör påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 
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Den institutionella teorin tar även upp att ett företags kultur och omgivning kan ha en stor 

inverkan på företagsledningens beslut (Hedmo, 2005). Vi i gruppen anser att det möjligtvis 

skulle kunna påvisas skillnader i inställningen till IFRS beroende på den geografiska 

placeringen av företagets huvudkontor. I större städer kan det existera större konkurrens, 

vilket gör att bolagen lämnas mindre spelutrymme och omgivningen kräver en större 

harmonisering till de internationella redovisningsnormerna, i förhållande till de mindre 

orterna. 

 

H7: Vart företaget är geografiskt belagt påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

Som tidigare nämndes så är den kulturella aspekten en avgörande faktor för hur ett företag 

kommer att agera. Oskrivna regler såsom normer och värderingar ligger till grund för hur 

företagsledningen kommer att handla. Dessa skapar ett underlag för de besluten som fattas 

inom organisationen (Hedmo, 2005). Det är normer och värderingar inom organisationer som 

utgör själva organisationskulturen (Bakka, et al., 2001). Författarna pekar på en lång rad 

faktorer som inverkar på hur organisationskulturen kommer att se ut. De har utvecklat en 

generell modell med fyra huvudkategorier med tillhörande variabler som beskriver hur både 

externa och interna faktorer påverkar organisationskulturen. En av dessa interna faktorer är 

medarbetarnas egenart. Inom denna kategori så innefattas variabeln kunskaper och 

erfarenheter som medarbetarna besitter och dessa kommer att inverka på 

organisationskulturen. Även kunskaperna hos ledningen kommer att ha en inverkan på 

organisationskulturen. I vårt fall så handlar det om hur utbredd kunskapen om IFRS är inom 

företaget. Att vi har valt att se på kunskapen inom organisationen grundar sig också på att 

okunskap om en förändring skapar motsättningar mot införandet av denna förändring (Bakka, 

et al., 2001). Vi i gruppen anser därmed att kunskapen inom organisationen kommer påverka 

företagsledarens beslut. 

 

H8: Hur den interna kunskapen om IFRS ser ut påverkar hur företagsledarna ställer sig till 

ett införande av IFRS på bolagsnivå. 
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3.4 Sammanställning av hypoteser 

H1: Hur införandet skulle påverka företagets inhemska relationer, påverkar hur 

företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

H2: Företagsledarens ståndpunkt i frågan om kopplingen mellan redovisning och beskattning 

påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

H3: Företagets skuldsättningsgrad påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

 

H4: Vilken revisionsbyrå företaget anlitar påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

H5: Hur ett införande av IFRS skulle påverka företagets internationella relationer, påverkar 

hur företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

H6: Vilken bransch företaget tillhör påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

 

H7: Vart företaget är geografiskt belagt påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

H8: Hur den interna kunskapen om IFRS ser ut påverkar hur företagsledarna ställer sig till 

ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

3.5 Kapitelsammanfattning 

Agentteorin och den positiva redovisningsteorin utgår ifrån att individer är nyttomaximerande 

och förklarar företagsledningens val av redovisningsmetod. Den positiva redovisningsteorin 

behandlar tre antaganden tre antaganden; bonusavtal, låneavtal och politisk påverkan och 

beroende på situation väljer ledningen den redovisningsmetod som maximerar dess egen 

nytta. Utifrån dessa två teorier har vi utformat två hypoteser som behandlar inhemska 

relationer och kopplingen mellan redovisning och beskattning. Managerial branch inom 

intressentteorin försöker hitta förklaringar på hur ett företag kommer att reagera på krav och 
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påtryckningar ifrån olika intressenter och utifrån denna teori har vi utformat tre hypoteser som 

tar upp valet av revisionsbyrå, finansieringsform och internationella relationer. Den 

institutionella teorin visar på att organisationer ses som ett öppet system där omgivningens 

betydelse och betydelsen av olika aspekter, t.ex. kulturella och historiska, inverkar på hur en 

organisation agerar. Ur denna teori har vi härlett tre hypoteser som berör branschtillhörighet, 

geografin och den interna företagskulturen. Kapitlet avslutas med en sammanställning av våra 

hypoteser. 
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4 Empirisk metod 

Vår empiriska metod kommer att ta formen av en surveystudie där vi analyserar svaren från 

vår enkät. Detta har vi gjort genom användning av sekundärdata i form av årsredovisningar 

samt primärdata i form av en enkätundersökning. Vidare visar vi vilka avgränsningar vi gjort 

och vilket urval vi tillämpat. Operationaliseringen beskriver enkätens utformning och 

hypoteserna. Vi ska även förklara validiteten och reliabiliteten i enkätundersökningen samt 

olika orsaker till bortfall och missvisande information. 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om företagsledare för företag i kategori tre och fyra 

kommer att vilja införa IFRS på bolagsnivå. Vi vill se om det finns en skillnad mellan vad 

staten och de svenska företagen tycker i frågan. Anledningen till detta är att ett införande av 

IFRS på bolagsnivå kan påverka statens makt över normgivningen på redovisningsområdet. 

Med utgångspunkt i detta syfte blir vår empiriska metod en surveystudie, där vi analyserar 

innehållet i de enkätsvar vi får in från företagen för att testa signifikansen i våra hypoteser. 

 

Beträffande metoden för datainsamlings finns det olika alternativ. Exempel på metoder är 

dokumentstudier, surveystudier och telefonintervjuer. Vi har valt att använda oss av 

dokumentstudier och en surveystudie. Avsikten med vår dokumentstudie är att samla in data 

från respektive företags årsredovisning. Det är tänkbart att detta även skulle har varit möjligt 

genom att utveckla vår webbenkät men detta tillvägagångssätt valdes bort eftersom det skulle 

innebära att respondenten skulle ha tvingats svara på fler frågor, vilket enligt Saunders et al. 

(2007) kan leda till större bortfall. Vidare har vi valt att utföra en surveystudie genom en 

kvantitativ datainsamlingsmetod, i form av en webbenkät. Man kan välja mellan att använda 

kvantitativa och kvalitativa data. Vilken metod man väljer ska uppsatsens problemställning 

och syfte ligga till grund för. Anledningen till att vi inte använder oss av kvalitativ data beror 

på att vi inte kommer att ha tid att möta undersökningspersonerna personligen, vilket är 

väldigt viktigt för en kvalitativ undersökning enligt Holme & Solvang (1997). Webbenkäten 

valdes dels på grund av att den är enkel att distribuera samt varken är tidskrävande eller 

kostsam. 
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Anledningen till att vi valt bort telefonintervjuer är att eftersom vårt urval av respondenter 

uppgick till 409 stycken hade det blivit nära nog omöjligt att genomföra telefonintervjuer med 

nämnd tidsbegränsning. Det finns även enligt Saunders, et al. (2007) en risk vid 

telefonintervjuer för en så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten kan bli 

påverkad av intervjuaren.  

4.2 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras vilka primär- och sekundärdata som vi kommer att använda oss av i 

uppsatsen. Vi redogör för på vilka sätt insamlingen har skett, vilka problem som uppstod 

under insamlingen och hur dessa löstes. 

4.2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som någon annan tidigare har insamlat för ett tidigare 

forskningsändamål, ex. statistik och tabeller (Saunders et al., 2007). De sekundärdata som vi 

har använt oss av är internetsidan Affärsdata, där vi hittade urvalet till vår undersökning och 

även respektive företags årsredovisning för 2005.  

4.2.2 Primärdata 

Primärdata innebär data som man själv har framställt, som ingen tidigare framställt (Saunders 

et al., 2007). Insamlingen av primärdata gjorde vi genom att publicera en enkätundersökning 

(bilaga 2) på en hemsida, vars adress skickades ut till företagen via e-post. 

 

Samtliga företag i urvalsgruppen kontaktades för att få e-postadresser till de personer i 

företaget som har ansvar angående företagets redovisningsmetod. Detta gjorde för att minska 

bortfallet genom att e-posten kom till rätt person. Risken fanns dock, trots telefonkontakt, att 

vi fick adress till fel person. Då vi samlat in adresser från samtliga företag, skickades en e-

post ut till dessa. I e-posten har vi skrivit en kort beskrivning av vem vi är och varför vi 

skickat e-post till personen. Avslutningsvis finns det en länk till en, för arbetet framtagen, 

hemsida. Hemsidan inleds med ett brev (bilaga 1), med en länk till vår enkät. Då 

respondenten svarat på enkäten vidarebefordras svaret automatiskt från hemsidan till vår e-

postadress. 

 

Vi skickade vår e-post på förmiddagen en arbetsdag då vi ansåg att det skulle få fler 

respondenter att läsa brevet då de precis har gått igenom den e-post som de fått under 
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gårdagen. Hade e-posten skickats en kväll hade risken legat i att respondenten hade fått så 

mycket e-post på morgonen efter, att vårt endast hade blivit ett i mängden och inte blivit 

uppmärksammat. Det fanns dock risk oavsett tidpunkt för utskick att e-posten skulle ha 

slängts direkt då adressen den kom ifrån var okänd för respondenten och då kan ha upplevts 

som skräppost. 

 

Valet av e-post grundar sig både på ekonomiska och tidsmässiga aspekter. Att skicka ut 

enkäten via brevpost hade för oss varit ekonomiskt ohållbart och längre tid hade krävts för att 

få tillbaka svaren. En anledning till varför en hemsida skapades var för att undvika att behöva 

bifoga brevet och enkäten i e-posten då risken fanns att respondenten då inte hade öppnat 

filen på grunda av att risken för virus dessvärre är hög. 

 

I brevet har mottagaren uppmanats att vidarebefordra e-posten om denne inte var rätt person 

till att besvara enkäten. Detta har vi gjort för att undvika svar från personer som inte är insatta 

i ämnet enkäten behandlar och på så sätt kan vi undvika missvisande resultat. 

 

I enkäten fanns en obligatorisk textruta där respondenten skulle skriva sin e-postadress. Detta 

kan ha lett till att företag avstått från att besvara enkäten då de ville hålla sina svar anonyma. I 

brevet har dock förklarats att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Textrutan till e-

postadressen placerades sist i enkäten och infördes med ett kodat villkor att om inte e-posten 

fylls i så går det inte att skicka enkätsvaren, detta gjordes för att motverka att respondenten 

skulle strunta i eller glömma att fylla i sin e-postadress. Angivelserna av e-postadressen gav 

oss även en möjlighet till att motverka bortfall genom att påminna de företag som inte svarat 

på enkäten. 

 

Respondenterna gavs en relativt kort tidsfrist till att besvara enkäten på grund av uppsatsens 

tidsbegränsning. Efter 5 arbetsdagar skickades en påminnelse ut. Påminnelsen skickades 

endast ut till de företag som inte svarat på enkäten eller på annat sätt meddelat sig, exempelvis 

genom automatmeddelande om att respondenten inte var på sin arbetsplats förrän ett visst 

framtida datum. 

 

En nackdel med att använda en enkät som informationsinsamling är att frågorna kan 

missuppfattas och att det finns en tydlig risk för bortfall. För att undvika missförstånd och för 
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att kunna besvara eventuella frågor från respondenterna bifogades våra namn, telefonnummer 

och e-postadresser i brevet. 

4.3 Avgränsningar och urval 

Den populationen (Holme & Solvang, 1997) som vi har använt oss av har vi fått tag på genom 

att söka företag på Affärsdata. Affärsdata använder sig av gränsvärden, med vilka man kan 

begränsa populationen. I vårt fall så har vi begränsat oss till företag i kategori tre och fyra. Vi 

gjorde även begränsningen att företagen skulle ha minst 95 anställda, detta resulterade i 410 

företag. Anledningen till att begränsningen blev 95 anställda är att vi från början hade 100 

som begränsning men märkte att väldigt många företag låg just mellan 95 och 100 vilket 

gjorde att vi sänkte gränsen till >95 för att få med även dessa företag. 

4.4 Operationalisering 

Nedan följer en redogörelse för hur vi har analyserat vårt material med hjälp av den enkät som 

vi har konstruerat för just vårt ändamål. Sedan följer en sammanställning av våra hypoteser 

och var vi hittat information för att kunna svara på dessa. 

4.4.1 Enkätens utformning 

Enkäten har utformats med sju frågor som personer i betydande ställning i företaget skall 

besvara. Enkäten är uppdelad i en ordinalskala mellan 1-7 där 1 betyder ”instämmer inte alls”, 

4 är ”varken eller” och 7 ”instämmer helt”. Anledningen till att vi valde att ge respondenten 

valet ”varken eller” är för att vi i gruppen har efter diskussioner samt genom att ha läst 

argumenten för och emot ett sådant alternativ (Saunders, et al., 2007) kommit fram till att det 

är bättre att personer kan svara på en fråga utan att ta ställning. Om man tvingar en respondent 

till att svara på en fråga som han eller hon inte kan svara på så blir resultatet felaktigt. 

 

Enkäten är uppdelad i sju frågor och vi har även märkt varje utskickat dokument efter 

bransch, skuldsättningsgrad, geografisk plats, omsättning samt balansomslutning. Dessa är 

viktiga för undersökningen, men har inte efterfrågats utan dessa har vi själva tagit reda på. 

Genom den ökade datoriseringen av företag så har nästan alla företagsledare i Sverige en 

personlig e-postadress. Därför har vi valt att skicka ut webbenkäter för att nå alla dessa och 

samtidigt hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Det är även enkelt att veta att rätt 

person har svarat på frågorna eftersom man ser vilken e-post man får svar ifrån (Saunders, et 

al., 2007). Ett argument för enkäter är att man som tidigare sagt kan nå ut till väldigt många, 
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men samtidigt så blir svarsfrekvensen inte så hög. Svarsfrekvensen som förväntas för 

webbenkäter ligger på 11 % (ibid). Saunders, et al. (2007) menar även att för en enkät så 

krävs det, för att få upp svarsfrekvensen, att man ställer slutna frågor, vilket innebär att den 

som svarar på frågan får vissa alternativ istället för att kunna skriva fritt. Detta har vi följt för 

att skapa så hög svarsfrekvens som möjligt. Ur den ekonomiska synpunkten så är det väldigt 

bra att använda webbenkäter för att det krävs nästan inga resurser förutom kunskap om att 

göra en hemsida. 

 

Det finns två olika anledningar till att vi märkt enkäterna, vilket gör att vi delar upp dem i två 

olika grupper. Grupp ett är indelad efter bransch, skuldsättningsgrad och geografisk placering 

av företagets huvudkontor, dessa härrör ifrån våra hypoteser och som därmed ska besvara vår 

uppsats problemställning. Grupp två innefattar omsättning och balansomslutning, dessa har vi 

med för att mäta storleken på de företag som svarar. Om vi ser att endast de ”riktigt stora” 

företagen svarar på vår enkät så kan vi inte använda våra slutsatser på hela den populationen 

vi har försökt omfatta. Detta på grund av att vår undersökning ska innefatta åsikterna från 

företag både i kategori tre och fyra. 

4.4.2 Enkätens frågor 

Syftet med fråga ett är att få respondenten att svara på vilka inhemska intressenter denne tror 

skulle påverkas negativt av införandet. Frågan baseras på vårt antagande att om ett företag 

anser att deras inhemska intressenter skulle påverkas negativt så kommer de ej vilja införa 

IFRS. 

 

Syftet med fråga två är att företagsledaren skall ta ställning till två frågor inom ämnet 

frikoppling, där vi fokuserat på de två huvudområdena som beskrivs i SOU 2004/05:24. 

Dessa områden är obeskattade reserver och värdering till verkligt värde. För att skapa en fråga 

inom obeskattade reserver koncentrerade vi oss på periodiseringsfonder och inom verkligt 

värde så har vi valt att fråga på om det skulle gynna företaget med redovisning till verkligt 

värde.  

 

Vårt syfte med fråga tre är att få reda på om företagen har känt av att deras respektive anlitade 

revisionsbyrå skulle vilja att företaget införde IFRS på bolagsnivå. För att kunna jämföra 

revisionsbyråerna har vi delat in dem i fem grupper. De fyra första grupperna består av de fyra 

största revisionsbyråerna, vilket innefattar Öhrlings PWC, Ernst & Young, KPMG och 
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Deloitte. Dessa fyra benämns i Chand & White: s (2006) artikel som ”the big four”, de mest 

inflytelserika byråerna. Vi har sedan jämfört dessa inbördes och mot den femte gruppen, där 

vi placerat de övriga revisionsbyråerna.  

 

Syftet med fråga fyra och fem är först och främst att kartlägga om företagsledaren tror att ett 

införande av IFRS på bolagsnivå skulle öka jämförelsen mellan svenska bolag och mellan 

svenska och utländska företag. Vidare vill vi undersöka om företagsledaren har märkt av att 

internationella intressenter vill se ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

 

Syftet med fråga sex är att granska hur den interna kunskapen om IFRS inom företaget ser ut. 

Variabeln är svår att kontrollera och vi anser att genom utlåtandet från en person som är 

införstådd i företaget får vi ut ett så väsentligt svar som möjligt.  

 

Syftet med fråga sju är att undersöka om det finns något samband mellan de som är för och 

emot ett införande av IFRS och hur de ställer sig till den extrainformation som ÅRL kräver. 

Denna fråga har dock efter diskussioner ej längre någon förankring i en hypotes och kommer 

ej att anknytas vidare i arbetet. 

 

Fråga åtta syftar till att bestämma vår beroende variabel. För att kunna utföra de statistiska 

analyserna i SPSS behövs en beroende variabel som de övriga (oberoende) variablerna testas 

emot. Vår beroende variabel bestäms genom att vi får ett svar på denna fråga som visar hur 

företagsledarna står inför ett införande av IFRS på bolagsnivå.  

 

Ett problem vi stötte på efter vi börjat få in svar på enkäten var att vi av misstag hade glömt 

att ha med fråga åtta i vår enkät. Detta skulle medföra att det är omöjligt att mäta hur de 

beroende variablerna påverkar företagsledaren vid beslut om införandet. Följaktligen skickade 

vi ut en e-post till alla de som tidigare besvarat vår enkät och bad dem att även svara på denna 

fråga samt ändrade vår enkät och skickade ut en påminnelse. 
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4.4.3 Hypoteser 

Detta avsnitt behandlar våra hypoteser och hur vi har gått tillväga för att på bästa sätt mäta 

och kontrollera variablerna. 

 
H1: Hur införandet skulle påverka företagets inhemska relationer, påverkar hur 

företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Intressenterna vi har koncentrerat frågan på är uppdelade i leverantörer, långivare, staten och 

investerare. Dessa intressenter anses som de största för ett företag och vi valde därför att 

fokusera vår undersökning på dessa (Gärdenfors, 2005). 
 

H2: Hur företagsledaren ställer sig inför kopplingen mellan redovisning och beskattning 

påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Inom ämnet frikoppling har vi fokuserat på de två huvudområdena som beskrivs i SOU 

2004/05:24. Dessa områden är obeskattade reserver och värdering till verkligt värde. Inom 

obeskattade reserver koncentrerade vi oss på periodiseringsfonder och inom verkligt värde så 

har vi frågat om det skulle gynna företaget med redovisning till verkligt värde. 

 

H3: Företagets skuldsättningsgrad påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

Skuldsättningsgraden mäter vi genom att kontrollera företagens soliditet i deras respektive 

årsredovisning. Detta utläses direkt ifrån nyckeltalen på Affärsdata och förts in som data till 

undersökningen. Varför vi väljer att mäta skuldsättningsgraden med hjälp av företagens 

soliditet är för att de representerar en spegebild av varandra. Har ett företag en hög 

skuldsättningsgrad så är soliditeten låg och vice versa. Affärsdata räknar ut soliditeten enligt: 

Soliditet i % 
 

 

H4: Vilken revisionsbyrå företaget använder påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

För att svara på denna hypotes har vi delat in revisionsbyråerna i två grupper. Som Chand & 

White (2006) påvisade i sin artikel utgör de fyra största revisionsbyråerna en egen grupp 

benämnd ”the big four”. Dessa byråer är: Öhrlings PWC, Ernst & Young, KPMG och 

Deloitte. Resterande anlitade revisionsbyråer har vi samlat i gruppen övriga. Uppdelningen av 
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företagen, efter vilken revisionsbyrå de anlitar, har utförts genom att granska respektive 

företags årsredovisning. 

 

H5: Hur ett införande av IFRS skulle påverka företagets internationella relationer, påverkar 

hur företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

För att kunna mäta hur de internationella relationerna kan påverka vid ett beslut om införande 

av IFRS har vi valt att först koncentrera oss på ökad jämförbarhet mellan företagen, både 

inom Sverige och internationellt. Sedan koncentrerar vi oss på hur internationella intressenter 

påverkar företagsledningen om ett införande av IFRS. Vid mätning av de internationella 

intressenterna så har vi inte gjort någon klassificering av intressenter utan frågan omfattar 

påverkan ifrån de internationella intressenter som respondenten själv kan tänka sig. 

 

H6: Vilken bransch företaget tillhör påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

För att ta reda på vilken bransch respektive företag tillhör har vi använt oss av Affärsdata: s 

verksamhetsklassificering. Indelningen i branscher har vi sedan utfört med hjälp av SCB: s 

förteckning över verksamhetsarter enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI2002) på 5-

siffernivå. 

 

H7: Vart företaget är geografiskt belagt påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

Information om var företagen har sitt huvudkontor har vi inhämtat genom att granska 

företagens respektive årsredovisningar.  

 

H8: Hur den interna kunskapen om IFRS ser ut påverkar hur företagsledarna ställer sig till 

ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

För att mäta den interna kunskapen om IFRS i företaget har vi valt att fråga respondenten hur 

bra han uppfattar att personalens kunskap om IFRS är. Vi blir tvungna att fråga hur 

respondenten upplever kunskapen i företaget eftersom vi inte har tillräckligt med tid för att 

undersöka detta själva. 
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4.5 Hypotesprövning 

Hypotesprövning innebär att med hjälp av statistisk analys bedöma hypotesernas trovärdighet. 

Förutsättningen är att alla hypoteser skrivs om till nollhypotes H0 och att dessa ställs mot 

mothypotes H1. 

• H0 = att det inte finns samband mellan variablerna. 

• H1 = att det finns samband mellan variablerna. 

Om nollhypotesen skall accepteras eller förkastas beror på vilken signifikansnivå man har 

valt. Enligt Holme & Solvang (1997) tillämpas vanligtvis en signifikansnivå på 5 %, såvida 

de inte finns starka skäl till andra nivåer. Dock har det på senare tid blivit vanligare att 

använda signifikansnivåer på 10 % (Bjørnenak, 1997). Därför har vi valt att studera 

regressions- och korrelationsmodellernas signifikansvärde på 10 % -signifikansnivå, för att 

påvisa samband. Om variablerna håller sig under detta värde kan vi förkasta nollhypotesen 

och därmed statistiskt säkerställa att det finns samband mellan oberoende och beroende 

variabel. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i ett arbete kan definieras som ”frånvaro av systematiska fel” (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Validitet kan även delas upp i två kategorier:  

• Inre validitet. 

• Yttre validitet.  

För att vi ska försöka åstadkomma en så hög validitet som möjligt så handlar det alltså om att 

minska dessa validitetsfel så mycket som det är möjligt. För att vi ska öka den inre validiteten 

så mycket som möjligt så har vi försökt ha en så nära koppling mellan hypoteser och frågor på 

svarsformulären som möjligt för att vara säkra på att mäta ”rätt” saker. Genom en stark 

koppling mellan hypotes och fråga så kan man skapa högre validitet (Holme & Solvang, 

1997). För att öka den yttre validiteten så har vi, i frågor som kan tolkas olika, skrivit en kort 

inledande text för att respondenten ska förstå frågan så klart som möjligt. 

 

Reliabilitet anses som ”frånvaro av slumpmässiga mätfel” (Lundahl & Skärvad, 1999). Med 

en god reliabilitet menas att samma undersökning gjord av en annan forskare under andra 

omständigheter når ungefär samma resultat. För att öka reliabiliteten i vår undersökning så har 

vi säkerställt vem det är som svarar på enkäten, för ett stort problem vid utskick av 

webbenkäter är att man inte vet exakt vem som svarar på dem. Om ”fel” person svarar på 
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Totalpopulation 
(409) 

Erhållna e-postadresser 
(376) 

Erhållna inom tidsramen 
(52) 

Erhållna efter påminnelse 
(31) 

enkäten så kommer reliabiliteten bli låg, likaså om undersökningspersonerna har svårigheter 

med att förstå frågorna (Holme & Solvang, 1997). För att förbättra reliabiliteten i vår 

undersökning så har vi försökt påverka det som Holme & Solvang (1997) hänvisar till genom 

två steg. Genom att ringa upp företaget och efterfråga e-postadressen till den person som vi 

vill ska svara på enkäten, istället för att skicka den till första e-postadressen som företaget 

redovisar, så anser vi oss ha förbättrat reliabiliteten avsevärt. Genom att även ställa 

enkätfrågorna på ett precist sätt samt med ett förklarande vid vissa frågor, så anser vi att 

reliabiliteten har ökat. 

4.7 Bortfallsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt ringde vi 409 samtal för att få e-postadresser till de mest relevanta personerna. Av de 

409 i totalpopulationen fick vi 376 e-postadresser. Av dessa 376 recipienter har vi erhållit 

totalt 83 svar. Med detta blir bortfallet 326 stycken och svarsfrekvensen 20,3 %. Bortfallet 

tror vi kan bero på en mängd variabler. Ett antal företag hade som policy att inte medverka i 

undersökningar och i två företag använde inte personen vi sökte e-post. Andra orsaker som 

uppgavs för att inte medverka i undersökningen var ointresse och konkurs. 

 

E-post är idag dessvärre en stor anledning till spridningen av datorvirus och många företag 

väljer därför att inte öppna, eller har mjukvara för skräppost som automatiskt sorterar bort, e-

post med okänd avsändare. Bortfallet kan även bero på att företagsledare av rädsla inte vill 

dela med sig av sina åsikter i ämnet, då många kanske inte litar på oss som studenter att vi kan 

behandla deras svar konfidentiellt. Tidsbrist hos företagen ser vi som en relativt stark 

anledning till bortfall då tidsperioden under vilken vi har genomfört vår undersökning sträcker 

sig över julhelgen och detta kan leda till att de personer som vi söker kanske inte ens är på sin 

arbetsplats eller helt enkelt prioriterar bort vår enkät. Företagens ekonomiavdelningar är även 

just under denna tidsperiod hårt belastade med bokslutsarbetet.  

Figur 4-1 Klassificering av respondenter. Antalet respondenter inom parentes. 
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För att testa om våra erhållna svar kan mäta sig med totalpopulationen har vi utfört ett 

statistiskt test. Då våra data är normalfördelad har vi använt oss av ett T-test, istället för 

Mann-Whitney testet, för att kontrollera om vårt analysmaterial kan vara snedvridet. 

Bortfallsanalysen har vi utfört på variablerna omsättning samt balansomslutning. Vi valde 

dessa för att se om det finns någon signifikant skillnad i storlek mellan de som har svarat och 

de som ej svarat. Om testet ej är signifikant så kan vi säga att det inte finns någon skillnad 

mellan de som svarat och de som inte har svarat och därmed kan vi använda de svar vi fått för 

att mäta tycket för hela populationen. 

Tabell 4-2 Bortfallsanalys 

      Medeltal Standardavvikelse Antal 
Omsättning (tkr)   
Respondenter  2674755 7872941,620 83 
Bortfall   1678111 4633986,208 326 
    
T-test: Ej signifikant (0.137)  
    
Balansomslutning (tkr)  
Respondenter  4557225 15355065,519 83 
Bortfall   4099980 18267678,296 326 
    
T-test: Ej signifikant (0.834)     
 

Som visas i tabellen ovan (se tabell 4-2) så är vårt urval inte snedvridet och kan ses som 

slumpmässigt. Analysen visar att de företag som inte deltagit i vår undersökning är inte 

signifikant större eller mindre än de som valt att deltaga. Däremot kan vi utläsa att det finns 

en tendens mot att de företag som valt att deltaga i undesökningen i genomsnitt är större än de 

som valt att inte deltaga, men eftersom T-testet visar på osignifikans finns det ingen risk för 

bias. 

4.8 Kapitelsammanfattning 

Vårt val av undersökningsmetod föll på en surveystudie eftersom denna passar vår uppsats 

bäst. Vi har med analys av sekundärdata i form av årsredovisningar minskat risker för felaktig 

och utebliven information. Primärdata har vi införskaffat genom vår enkätundersökning. 

Operationaliseringen visar hur vi utfört vår datainsamling. Genom att nära sammankoppla 

hypoteserna och enkätfrågorna och genom försök att säkerställa att just rätt person svarar på 
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dess så har vi aktivt jobbat för att öka validiteten och reliabiliteten i vår studie. 

Bortfallsanalysen visar att vårt urval kan ses som slumpmässigt för totalpopulationen. 
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5 Analys 

I detta kapitel skall vårt insamlade datamaterial analyseras. För att testa våra hypoteser 

använder vi oss av SPSS för att utföra Independent-samples T-test, korstabeller och logistisk 

regression. Resultaten presenteras i tabeller med efterföljande kommentarer. Vidare 

formulerar vi som avslutning självkritik till ställda hypoteser och enkätfrågor. 

 
Testerna har valts utifrån hur hypotesernas variabler ser ut och hur hypoteserna är utformade 

ur teorin. För att testa vårt insamlade datamaterial har vi valt att använda oss av Independent-

samples T test som vi har vi valt att göra då våra data är normalfördelad. De variabler där T-

test inte är applicerbart har testas genom korstabeller med Pearsons Chitvå-test. Vidare utreds 

variablerna med hjälp logistisk regression, som i likhet med multipel regression använder en 

eller flera oberoende variabler för att förutsäga en beroende variabel (Hair, J. F. Jr. et al., 

1984). 

5.1 Beroende variabeln 

För att kunna pröva de hypoteser vi diskuterat fram måste de svar vi fått in från enkäten 

(oberoende variabler) testas mot den beroende variabeln: Om företaget är för eller emot ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. Grafen (se figur 5-1) visar hur svaren i denna fråga är 

fördelade i procent. Av de svar vi fått in så är 28 st positiva till ett införande samt 52 st 

negativa. Tre företag valde att inte delge sin åsikt. 
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Figur 5-1 Procentuell fördelning av företagens inställning till införandet av IFRS 
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5.2 Hypotesprövning 

Nedan följer tester av samtliga hypoteser. Varje hypotes kommer att behandlas individuellt i 

underkapitel som innehåller statistiska tester med efterföljande diskussion. För att testa varje 

hypotes har vi använt oss av motvariabeln om respondenten är för eller emot införandet av 

IFRS på bolagsnivå (fråga åtta på enkäten). Vissa företag som lämnat svar i undersökningen 

har valt att inte svara på vissa delfrågor i enkäten och följaktligen uppnås inte en total 

svarsfrekvens av 83 svarande i alla frågorna. 

5.2.1 Hypotes 1 

H1: Hur införandet skulle påverka företagets inhemska relationer, påverkar hur 

företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-2 Jämförbarhet mellan svenska företag vs införandet av IFRS 

Jämförbarhet mellan svenska företag   Medelvärde   Antal 
     
För IFRS  5,07  28 
Emot IFRS   3,92   52 
     
T-test: Signifikant (0.004)     
 

T-testet visar på ett signifikant samband mellan hur svenska företag anser att jämförbarheten 

mellan svenska företag påverkas och hur företagen har ställt sig i frågan om införandet av 

IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-2, bilaga 3). Medelvärdet i testet är baserat på vår 

ordinalskala på 1-7, där ett betyder att respondenten ”instämmer inte alls” och sju betyder 

”instämmer helt”. Beträffande jämförelsen mellan svenska företag anser de som är för (5,07) 

att ett införande av IFRS på bolagsnivå kommer att öka jämförbarheten. En anledning till 

detta resultat kan vara att de företag som är för ett införande är de som upprättar 

koncernredovisning, som görs enligt IFRS, som därmed tycker att det skulle vara enklare att 

jämföra svenska företag om koncern- och årsredovisningen har samma regelverk. 

Tabell 5-3 Inhemska relationer vs inställning till införandet av IFRS 

Inhemska leverantörer   Medelvärde   Antal
     
För IFRS  2,89  28
Emot IFRS   3,9   51
     
T-test: Signifikant (0,003)     
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Inhemska långivare   Medelvärde   Antal
      
För IFRS  2,25  28
Emot IFRS   3,69   51
     
T-test: Signifikant (0,000) 
     
Svenska staten   Medelvärde   Antal
     
För IFRS  2,61  28
Emot IFRS   3,63   51
     
T-test: Signifikant (0,002)     
     
Inhemska investerare   Medelvärde   Antal
     
För IFRS  2,37  27
Emot IFRS   3,67   51
     
T-test: Signifikant (0,001)     
 

T-testen visar signifikanta samband mellan hur företagen anser att de inhemska relationer 

skulle påverkas vid ett införande av IFRS och hur företagen har ställt sig i frågan om 

införandet av IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-3, bilaga 4). Medelvärdet i testet är baserat på 

vår ordinalskala på 1-7, där ett betyder att respondenten ”instämmer inte alls” och sju betyder 

”instämmer helt”. Samtliga deltest visar på att de företag som är för ett införande av IFRS så 

är medelvärdet lägre, vilket innebär att de anser att deras inhemska relationer inte kommer att 

påverkas lika mycket som de företag som är emot införandet av IFRS. Anledningar till att de 

företag som är för ett införande av IFRS har ett lägre medelvärde kan bero på: 

• Inhemska leverantörer – Företagen har en överhängande del internationella 

leverantörer och ett införande av IFRS skulle därmed inte påverka dessa. 

• Inhemska långivare – Företagen är till största del börsfinansierade och ett införande av 

IFRS påverkar på så sätt inte relationen med inhemska långivare. 

• Svenska staten – Ett införande av IFRS på bolagsnivå kommer att medbringa en 

frikoppling av beskattningen, men detta ser inte företagen som något som kommer att 

påverka deras relation med den Svenska staten negativt. 

• Inhemska investerare – IFRS har ett investerarperspektiv och är således utformat för 

att ge investerarna den information de behöver. Företagen anser att de inhemska 

investerarna då kommer att gynnas av ett införande av IFRS. 

Kombinerat leder resultatet av dessa två analyser till att hypotesen inte kan förkastas då båda 

har visat på signifikans i de antagande som gjorts. 
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5.2.2 Hypotes 2 

H2: Företagsledarens ståndpunkt i frågan om kopplingen mellan redovisning och beskattning 

påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-4 Frikoppling mellan redovisning och beskattning vs inställning till införandet av IFRS 

Periodiseringsfonder   Medelvärde   Antal 
      
För IFRS  4,82  28 
Emot IFRS   3,51   51 
     
T-test: Signifikant (0,006)     
     
Värdering till verkligt värde   Medelvärde   Antal 
     
För IFRS  5,07  28 
Emot IFRS   3,59   51 
     
T-test: Signifikant (0.001)     
 

T-testen visar signifikanta samband mellan hur företagen ställer sig i frågan om kopplingen 

mellan redovisning och beskattning och hur företagen har ställt sig i frågan om införandet av 

IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-4, bilaga 5). Medelvärdet i testet är baserat på vår 

ordinalskala på 1-7, där ett betyder att respondenten ”instämmer inte alls” och sju betyder 

”instämmer helt”. Medelvärdet hos de företag som svarar att de är för ett införande av IFRS 

anser mer att det har mindre betydelse huruvida man kan göra avsättningar till 

periodiseringsfonder eller ej. En analys av hur viktigt det skulle vara för företaget att använda 

sig av en värdering till verkligt värde visar att det finns en signifikant skillnad mellan de 

företag som svarat för respektive emot ett införande av IFRS. De företag som är för ett 

införande anser att värdering till verkligt värde kommer att gynna deras organisation medan 

de företag som är emot har den motsatta synpunkten. 

 

I och med att det finns en signifikant skillnad mellan de företag som är för respektive emot ett 

införande av IFRS i förhållande till ställningstagandet till periodiseringsfonder och värdering 

till verkligt värde, så kan vi inte förkasta vår hypotes. 
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5.2.3 Hypotes 3 

H3: Företagets skuldsättningsgrad påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-5 Företagets soliditet vs införandet av IFRS 

Företagets soliditet   Medelvärde   Antal 
     
För IFRS  41,5  28 
Emot IFRS   34,7   52 
     
T-test: Ej signifikant (0.115)     
 

T-testet visar på ett ej signifikant samband mellan företagens skuldsättningsgrad och hur 

företagen har ställt sig i frågan om införandet av IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-5, bilaga 6). 

Medelvärdet visar nivån på den genomsnittliga soliditeten i respektive grupp. T-testet 

indikerar att de företag som är positivt inställda till ett införande av IFRS har ett högre 

medelvärde på soliditeten än de företag som är emot ett införande, dock kan vi inte med 

signifikans fastställa detta. Anledningen till resultatet kan vara att företag med låg soliditet är 

väldigt osäkra och vill inte införa en ny redovisningsstandard som kan påverka företagets 

position ytterligare. 

 

I och med att det ej finns en signifikant skillnad mellan de företag som är för respektive emot 

ett införande kan vår hypotes förkastas. 
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5.2.4 Hypotes 4 

H4: Vilken revisionsbyrå företaget anlitar påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-6 Anlitad revisionsbyrå vs införandet av IFRS 

Revisionsbyrå   
För eller emot införandet av 
IFRS 

     
  För Emot Total
     
The Big four Antal 25 41 66
Övriga Antal 3 11 14
     
  Total 28 52 80
     
Pearson Chitvå-test: Ej signifikant (0,241)  
 

Pearson Chitvå-test visar på ett ej signifikant samband mellan företagens anlitade 

revisionsbyrå och hur företagen har ställt sig i frågan om införandet av IFRS på bolagsnivå 

(se tabell 5-6, bilaga 7a). 

Tabell 5-7 Anlitad revisionsbyrå vs känt av påtryckningar från revisionsbyrå 

Revisionsbyrå   
Känt av påtryckningar från 
revisionsbyrå 

     
  Ja Nej Total
     
The Big four Antal 35 33 68
Övriga Antal 5 9 14
     
  Total 40 42 82
     
Pearson Chitvå-test: Ej signifikant (0,283)  
 

Pearson Chitvå-test visar på ett ej signifikant samband mellan företagens anlitade 

revisionsbyrå och om företagen har känt av påtryckningar från anlitad revisionsbyrå (se tabell 

5-7, bilaga 7b).  

 

Genom att studera korstabellerna kan man se att de inte spelar någon roll vilken revisionsbyrå 

företagen anlitar. Fler företag är negativa till ett införande av IFRS i båda grupperna. Studien 

av om företagen känt av påtryckningar visar inte på någon större procentuell skillnad mellan 

anlitad revisionsbyrå. Men ingen av tabellerna går att säkerställa signifikant och därför 

förkastas hypotesen. 
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5.2.5 Hypotes 5 

H5: Hur ett införande av IFRS skulle påverka företagets internationella relationer, påverkar 

hur företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-8 Företagets internationella relationer vs införandet av IFRS 

Jämförbarhet mellan svenska och internationella företag Medelvärde   Antal 
     
För IFRS  5,64  28 
Emot IFRS  5,06   52 
     
T-test: Ej signifikant (0.121)     
     
Har känt av påtryckningar från internationella intressenter Medelvärde   Antal 
     
För IFRS  5,11  27 
Emot IFRS  4,3   50 
     
T-test: Signifikant (0.014)     
 

T-testen visar på svag signifikans mellan hur företagen anser att jämförbarheten mellan 

svenska och internationella företag skulle påverkas och hur företagen har ställt sig i frågan om 

införandet av IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-8, bilaga 8), medan signifikans har uppnåtts i 

förhållande mellan påtryckningar från internationella intressenter och hur företagen har ställt 

sig i frågan om införandet av IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-8, bilaga 8). Medelvärdena i 

testet är baserade på vår ordinalskala på 1-7, där sju betyder att respondenten ”instämmer 

helt”. Ur svaren på denna fråga så kan vi utläsa att företagen som är för ett införande av IFRS 

anser att de har känt större påtryckningar ifrån internationella intressenter än de som är emot 

ett införande av IFRS samt vi kan se att även om vi inte kan statistiskt säkerställa en skillnad 

mellan de som är för respektive emot ett införande när det gäller jämförelsen mellan svenska 

och internationella företag så ser vi tydligt att de båda parterna anser att jämförelsen skulle 

öka. 

 

Eftersom det är en signifikant skillnad mellan om företagen har känt av påtryckningar ifrån de 

internationella intressenterna samt att båda anser att jämförelsen skulle ökas mellan svenska 

och internationella företag så kan vår hypotes ej förkastas. 
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5.2.6 Hypotes 6 

H6: Vilken bransch företaget tillhör påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

I vår studie fann vi att vissa branscher var underrepresenterade och tvingas därför, för att 

kunna dra en väsentlig slutsats, dela in dem i två grupper, ”tillverkande” och ”ej tillverkande”. 

Indelningen har gjorts genom att klassificera alla företag i branschgrupp fyra (tillverkande 

företag) som grupp 1 och övriga i grupp 2. 

Tabell 5-9 Branschtillhörighet vs införandet av IFRS 

Branschtillhörighet   Tillverkande Ej tillverkande
     
För IFRS  Antal 9 19
Emot IFRS  Antal 18 34
     
    Totalt 27 53
     
Pearson Chitvå-test: Ej signifikant (0.823)  
 

Pearson Chitvå-test visar på ett ej signifikant samband mellan företagens branschtillhörighet 

och hur företagen har ställt sig i frågan om införandet av IFRS på bolagsnivå (se tabell 5-9, 

bilaga 9). Korstabellen visar att det inte går att påvisa någon skillnad i att 

branschtillhörigheten skulle påverka företagets inställning till införandet av IFRS. 

Procentuellt är det ingen större skillnad mellan de två grupperna (50 % för tillverkande 

företag och 44 % för ej tillverkande företag) och detta föranleder att Chitvå-testet visar på att 

testet ej blir signifikant. Detta bevisar att vi kan förkasta vår hypotes om att 

branschtillhörigheten skulle påverka vid ett val om införandet av IFRS på bolagsnivå. 

 

Då ingen signifikant skillnad mellan vilken bransch ett företag tillhör kan påvisas, måste vår 

hypotes förkastas. 
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5.2.7 Hypotes 7 

H7: Vart företaget är geografiskt belagt påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-10 Geografisk placering vs införandet av IFRS 

Geografisk placering   Götaland Svealand Norrland
      
För IFRS  Antal 14 11 3
Emot IFRS  Antal 33 12 7
      
    Totalt 47 23 10
      
Pearson Chitvå-test: Ej signifikant (0.311)   
 

Pearson Chitvå-test visar på ett ej signifikant samband mellan företagets huvudkontors 

geografiska placering och hur företagen har ställt sig i frågan om införandet av IFRS på 

bolagsnivå (se tabell 5-10, bilaga 10). Hypotesen kan förkastas. Pearson Chitvå-test visar på 

ett ej signifikant samband mellan huvudkontorets geografiska placering och hur företagen har 

ställt sig i frågan om införandet av IFRS på bolagsnivå. Anledningen till att testet ej är 

signifikant kan dels vara att samhället har blivit så internationaliserat och datoriserat så att det 

inte längre spelar så stor roll vart företaget är placerat. Det kan också bero på att vi har så få 

företag i norrland så att testet inte kan avgöra om det är signifikant eller ej.  

 

Hypotesen kan förkastas, inget samband mellan vart företagets huvudkontor är belagt och hur 

det ställer sig till ett införande av IFRS kan påvisas. 
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5.2.8 Hypotes 8 

H8: Hur den interna kunskapen om IFRS ser ut påverkar hur företagsledarna ställer sig till 

ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Tabell 5-11 Internkunskap om IFRS vs införandet av IFRS 

Internkunskap om IFRS   Medelvärde   Antal 
     
För IFRS  4,46  28 
Emot IFRS   3,1   52 
     
T-test: Signifikant (0.002)     
 
T-testet visar på ett signifikant samband mellan hur respondenterna anser att den interna 

kunskapen om IFRS ser ut och hur företagen har ställt sig i frågan om införandet av IFRS på 

bolagsnivå (se tabell 5-11, bilaga 11). Medelvärdet i testet är baserat på vår ordinalskala på 1-

7, där ett betyder att respondenten ”instämmer inte alls”. Hypotesen kan inte förkastas. Svaren 

på vår undersökning visar att vi, med signifikans, kan säga att det är en skillnad i svaren 

mellan de som är för ett införande av IFRS och de som är emot ett införande av IFRS. Det 

som medeltalen beskriver i denna fråga är att desto högre medeltal desto mer kunskap anser 

företaget att de har om IFRS. En anledning till skillnaderna i medelvärden kan vara att företag 

som anser att de har bättre kunskap om IFRS också är mer förberedda på ett införande. 

 

Eftersom vi ser att det är en skillnad mellan de som är för respektive emot ett införande av 

IFRS i dessa medelvärden så kan vår hypotes ej förkastas. 
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5.3 Sammanfattning av hypotesprövning 

Figur 5-12 Sammanställning av tester 

H Oberoende variabel Test Sig. (P-värde) 

H1 Jämförbarhet med svenska företag T-test signifikant 
      (0.004) 

 Inhemska leverantörer T-test signifikant  
      (0.003) 

 Inhemska långivare T-test signifikant 
      (0.000) 

 Svenska staten T-test signifikant 
      (0.002) 

 Inhemska investerare T-test signifikant 
      (0.001) 

H2 Periodiseringsfonder T-test signifikant 
      (0.006) 

 Värdering till verkligt värde T-test signifikant 
      (0.001) 

H3 Företagets soliditet T-test Ej signifikant 
      (0.145) 

H4 Anlitad revisionsbyrå Chitvå-test ej signifikant 
      (0.241) 

 Påtryckningar från revisionsbyrå Chitvå-test ej signifikant 
      (0.283) 

H5 Jämförbarhet mellan svenska och T-test ej signifikant 
  internationella företag   (0.121) 

 Har känt av påtryckningar från  T-test signifikant 
  internationella intressenter   (0.014) 

H6 Branschtillhörighet Chitvå-test ej signifikant 
      (0.823) 

H7 Geografisk placering Chitvå-test ej signifikant 
      (0.311) 

H8 Internkunskap om IFRS T-test signifikant 
      (0.002) 
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H1: Hur införandet skulle påverka företagets inhemska relationer, påverkar hur 

företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Signifikans, hypotesen kan ej förkastas. 

 

H2: Företagsledarens ståndpunkt i frågan om kopplingen mellan redovisning och beskattning 

påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Signifikans, hypotesen kan ej förkastas. 

 

H3: Företagets skuldsättningsgrad påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

Ej signifikant, hypotesen kan förkastas. 

 

H4: Vilken revisionsbyrå företaget anlitar påverkar hur företagsledaren ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

Ej signifikant, hypotesen kan förkastas. 

 

H5: Hur ett införande av IFRS skulle påverka företagets internationella relationer, påverkar 

hur företagsledare ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Signifikans, hypotesen kan ej förkastas. 

 

H6: Vilken bransch företaget tillhör påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett införande 

av IFRS på bolagsnivå. 

Ej signifikant, hypotesen kan förkastas. 

 

H7: Vart företaget är geografiskt belagt påverkar hur företagsledarna ställer sig till ett 

införande av IFRS på bolagsnivå. 

Ej signifikant, hypotesen kan förkastas. 

 

H8: Hur den interna kunskapen om IFRS ser ut påverkar hur företagsledarna ställer sig till 

ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

Signifikans, hypotesen kan ej förkastas. 
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5.4 Logistisk regression 

För att kunna förlita sig på logistisk regression måste de förklarande variablerna vara 

oberoende av varandra, annars kommer resultatet att vara snedvridet (Djurfeldt, et al., 2003). 

För att kontrollera att multikollinearitet inte föreligger har vi använt Spearmans korrelation. 
 
Den största korrelationen föreligger mellan sex variabler (se tabell 5-14 nästa sida). 

Korrelationen mellan Omsättning och Balansomslutning är störst (0,770) och korrelationen 

mellan Balansomslutning och Tillverkande/Ej tillverkande företag är näst störst (0,367). 

Vidare har korrelation uppnåtts mellan Landsdel och Balansomslutning (0,262), Omsättning 

och Tillverkande/Ej tillverkande företag (0,260), Påtryck från revisionsbyrå och 

Personalkunskap om IFRS (-0,229) samt Tillverkande/Ej tillverkande företag och Landsdel 

(0,147). Övriga korrelationer är inte utmärkande i lika stor utsträckning. Enligt Djurfeldt, et 

al. (2003) ska inte korrelationen mellan oberoende variabler överstiga 0,8, vilket man utifrån 

tabellen kan urskilja att ingen av våra variabler gör. Slutsatsen blir att multikollinearitet inte 

föreligger mellan våra variabler. 

 

Klassifikationstabellen nedan (se tabell 5-13, bilaga 12), bedömer kvaliteten på vår logistiska 

modell. Vi har för vår modell erhållit ett högt procentvärde, 76,9 %, vilket innebär att 

modellen är pålitlig. I och med detta kan vi tillämpa den och styrka vår undersökning. Att 

modellen är pålitlig kan man även utläsa genom att förväntade data till största delen har 

hamnat rätt, på ”För” prediceras 12 rätt och 16 fel. På ”Emot” är 44 rätt förväntade och endast 

6 felpredicerade. 

 
Figur 5-13 Klassifikationstabell 

 
 
 
 
 

Klassifikationstabella

16 12 57,1
6 44 88,0

76,9

Observerat 
För
Emot

För eller emot införandet 
av IFRS 
Totalprocent 

Steg 1 
För Emot

För eller emot
införandet av IFRS Procentuellt

korrekt 

Förväntat 

Brytvärdet är ,500a. 
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Tabell 5-14 Spearmans korrelationstabell 
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För vår logistiska regression har vi valt ut vissa variabler för att testa vilka som är mest 

förklarande för den beroende variabeln (för eller emot införandet av IFRS på bolagsnivå). De 

variabler vi valt ut är följande: Landsdel (Svealand, Götaland och Norrland), tillverkande/ej 

tillverkande företag, omsättning, balansomslutning, soliditet, personalkunskap om IFRS samt 

om företaget känt revisionspåtryck. Anledningen till att vi valt bort de andra variablerna är att 

de är så kallade "tyckesfrågor" vilket gör de mindre relevanta vid en regressionsanalys. De 

variablerna vi har tagit med är variabler som inte personen har behövt tycka i, 

personalkunskap om IFRS är en variabel som kan tas med trots att den egentligen är en 

tyckesfråga men vi anser att företaget har en så pass bra uppfattning om personalens kunskap 

att även denna variabel kan användas. Variabeln soliditet är en variabel som kan ge hög 

signifikans eftersom företag som är börsfinansierade förmodas svara att det inte påverkar de 

svenska långivarna och likaså tvärtemot att de som är bankfinansierade anser att det kommer 

påverka och därmed behöver inte företaget uppskatta så mycket i frågan utan bara utgå ifrån 

detta. Regressionstestet utvisar följande resultat: 
 

Figur 5-15 Variabler i ekvationen 

 
 
I figuren ovan (figur 5-15, bilaga 12) ser vi att den variabel som visar ett signifikant p-värde 

(under 10 %) är internkunskap om IFRS. Att en variabel har ett lågt p-värde betyder att 

inflytelsen ifrån slumpen är liten och tvärtom att p-värdet är stort betyder att slumpen är mer 

avgörande (Djurfeldt, et al., 2003). Alltså den variabel som har ett p-värde på under tio 

procent anses enligt logistisk regression vara den som förklarar hur företaget ställer sig till ett 

införande av IFRS (Ibid). 
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5.5 Självkritik 

Med hjälp av våra frågor så har vi försökt kartlägga vilken inställning som företagen har till 

ett införande av IFRS på bolagsnivå. På grund av att vi inte har kännedom om varje företags 

exakta preferenser så är sannolikheten stor att dessa frågor inte alltid täcker in exakt alla de 

faktorer som påverkar ett företag i deras val. Det föreligger en risk att väsentliga faktorer inte 

undersöks. Möjligheten hade varit att vi hade använt t.ex. andra inhemska intressenter för att 

kontrollera om dessa skulle ha påverkats negativt av IFRS. Eftersom man aldrig kan 

undersöka alla variabler som finns, men för att försöka täcka så stor skala som möjligt, valde 

vi att undersöka de intressenter som anses vara de fyra största för ett företag. 

 

I efterhand kan vi nu se att branschen inte är en faktor som förklarar ett företags inställning 

till införandet av IFRS. En möjlig anledning för detta är sannolikt att vi inte har tillräckligt 

med data för att kunna göra en fullständigt felfri undersökning. Eftersom vi hade fått in svar 

från många olika företag som verkar inom olika branscher så var vi tvungna att dela upp 

företagen i ”Tillverkande” och ”Ej tillverkande” för att överhuvudtaget kunna göra en 

jämförelse. Denna uppdelning medför en generalisering av företag, som inte annars skulle 

räknas till just den branschen som vi har klassificerat dem i. För att kunna ge en mer 

rättvisande bild av hur branschen skulle kunna påverka hade vi varit tvungna att genomföra en 

undersökning med ett betydligt större antal företag inom specifika branscher. Detta hade dock 

inte varit genomförbart pga. vår givna tidsram. 

 

Ett annat statistiskt samband som vi inte heller lyckades säkerställa var hur den geografiska 

placeringen skulle vara en faktor som skulle påverka ett företags inställning. Ett starkt 

argument för att vi inte kan säkerställa något samband är att vissa landsdelar är 

underrepresenterade och därmed så kan vi inte göra en rättvis jämförelse. För en mer 

rättvisande bild av hur den geografiska placeringen skulle kunna påverka skulle vi även 

behövt ha en större mängd företag och som hade varit jämt fördelade över landsdelarna.  

5.6 Kapitelsammanfattning 

Efter utförd undersökning så kan vi konstatera att 35 % är för ett införande av IFRS på 

bolagsnivå och 65 % är emot ett införande. Vi har även kunnat med signifikans (efter utförda 

T-test och Chitvå-test) säga att det finns en skillnad i följande variabler i förhållande till hur 

man ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå: jämförelse mellan svenska företag, 

inhemska leverantörer, inhemska långivare, svenska staten, inhemska investerare, 
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periodiseringsfonder, värdering till verkligt värde, revisionsbyrå, påtryckningar från 

revisionsbyrå, har märkt av påtryckningar från internationella intressenter samt internkunskap 

om IFRS. Vi har, med en genomförd logistisk regressionsanalys, kunnat konstatera att den 

faktor som bäst förklarar hur företagsledaren ställer sig i frågan om ett införnade av IFRS är 

företagets företagets internkunskap om IFRS. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel redogörs för och diskuteras resultaten av vår analys. Dessa återknyts till 

teorin. Orsakerna till skillnaderna mellan våra resultat och den teori vi har använt oss av 

kommer att förklaras. I våra egna reflektioner återknyter vi resultaten till 

problemformuleringen och syftet. 

 
Efter utförd undersökning så kan vi konstatera att vår undersökning är pålitlig och kan 

användas som underlag för slutsatser. I undersökningen så kan vi se att 35 % av företagen är 

positiva till ett införande av IFRS på bolagsnivå samt att 65 % ställer sig negativa till ett 

införande. Vi kan även konstatera att det finns signifikanta skillnader mellan hur företagen 

ställer sig till ett införande av IFRS på bolagsnivå och hur de besvarar vissa av våra frågor. Vi 

kan genom statistiska test säkerställa att det finns samband mellan företagets inställning till 

IFRS och variablerna jämförelse mellan svenska företag, inhemska leverantörer, inhemska 

långivare, svenska staten, inhemska investerare, periodiseringsfonder, värdering till verkligt 

värde, anlitad revisionsbyrå, påtryckningar från revisionsbyrå, har märkt av påtryckningar 

från internationella intressenter samt internkunskap om IFRS. Vi kan även genom utförd 

regressionsanalys konstatera att den bäst förklarande variablen för hur företaget ställer sig 

inför ett eventuellt införande av IFRS på bolagsnivå är företagets internkunskap om IFRS.  

6.1 Teoretisk anknytning 

6.1.1 Agentteorin och Positiv redovisningsteori 

Hatch (1997) beskriver ett grundläggande problem i hur principalen skall kunna kontrollera 

agenten för att få den att agera på det sätt som gynnar principalen. Med stöd i agentteorin kan 

vi förklara orsaken till att svenska intressenter kommer vara emot ett införande av IFRS. 

Denna orsak ser vi främst i deras ”vana” i att tolka företagets årsredovisning enligt svenska 

regler. Denna vana kan dock ej tolkas enligt agentteorin utan med hjälp av den institutionella 

teorin, som genom sitt perspektiv anser att institutioner i sig skapar tröghet (Hedmo, 2005). 

De påverkar vad som uppfattas som möjligt och inte möjligt att göra. Samhällsvetare brukar 

tala om ett "institutionellt spårberoende" (ibid): beslut fattade i det förflutna sätter 

systematiskt restriktioner för företagens framtida valmöjligheter. Ett införande av IFRS skulle 

påverka utformningen av redovisningen och det skulle därmed bli svårare att tolka företagens 

redovisning. Enligt svaren vi fått på undersökningen så kan vi se att det finns en skillnad i hur 
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företaget ställer sig till ett införande av IFRS och hur det tror att det skulle påverka de 

inhemska intressenterna. Det vi kan se i sambandet mellan samtliga inhemska intressenter är 

att de som är för IFRS också tror att det kommer att påverka deras inhemska intressenter 

mindre negativt än de som är emot IFRS. En anledning till detta kan enligt teorin vara att 

företag som är emot IFRS har en större del inhemska intressenter och anser att det skulle bli 

en negativ påföljd på dessa medan de som är för IFRS har en mindre skara av inhemska 

intressenter vilket skulle medföra att det inte skulle påverka dessa lika mycket. 

 

Den positiva redovisningsteorin utgår ifrån att företag som är redovisningsskyldiga kommer 

att välja det redovisningsalternativ som gynnar dem (Deegan & Unerman, 2006). I vår 

frågeställning har vi tagit hänsyn till företagsledarens syn på värdering till verkligt värde samt 

dess syn på periodiseringsfonder. Vi kan se signifikanta samband mellan hur man ställer sig 

till detta och hur man ställer sig till ett införande av IFRS. Detta samband kan förklaras 

genom teorin på det vis att eftersom företag kommer att välja att redovisa på det sätt som ger 

dem bäst nytta. Vid redovisning till verkligt värde så kommer maskiner, som vanligtvis skrivs 

av på en viss period och sedan påvisar vinst i form av restvärde, istället skrivas upp direkt och 

tidigarelägga vinster. Detta betyder exempelvis att företag med stora maskinparker och som 

inte tycker det är avgörande att skatteplanera med hjälp av periodiseringsfonder kommer att 

ställa sig positiva till IFRS eftersom en uppskrivning genom värdering till verkligt värde 

kommer att tidigarelägga företagets vinst på maskinparken samt att periodiseringsfonderna 

inte är viktigt för dessa företag. Detta betyder också att de företag med mindre/ingen 

maskinpark och som tycker det är viktigt att kunna göra avsättningar till periodiseringsfonder 

kommer att ställa sig negativa till ett införande av IFRS på bolagsnivå. 

6.1.2 Intressentteorin 

Med utgång i intressentteorins managerial branch har vi sökt förklaring i om det går att påvisa 

en skillnad i inställningen bland svenska företag till införandet av IFRS på bolagsnivå 

beroende på om företaget anlitar en revisionsbyrå som ingår i ”the big four” eller övriga 

revisionsbyråer (Chand, P. & White, M., 2006). Med utgång från Chand, P. & White, M`s 

teorier så skulle vi kunna se en klar skillnad mellan företagen, där de som anlitar någon av 

”the big four” ska uppvisa klara påtryckningar till att vara för ett införande av IFRS på 

bolagsnivå. Vår analys visar att även om det förekommer påtryckningar spelar det inte någon 

roll för de svenska företagen vilken revisionsbyrå de anlitar. Företag som känt av 

påtryckningar från både revisionsbyråer i ”the big four” och ”övriga” har en övervägande 
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negativ inställning till ett införande av IFRS på bolagsnivå. Chand, P. & White, M. (2006) 

beksriver ett införande av IFRS på Fiji-öarna och där ses en väldigt stor skillnad mellan de 

som har stora redovisningsbyråer och de som har små. Denna skillnad beror bland annat att på 

Fiji-öarna så har två banker 75 % av företagens lån och kan därför sätta kraven på hur 

redovisningen skall se ut utan att ta hänsyn till andra faktorer. Eftersom ett införande av IFRS 

skulle betyda ett nytt regelverk och nya kostnader så är bankerna negativa till ett införande 

och de företag som har bankerna som långivare måste ställa in sig för detta. Denna tendens 

kan vi inte se i Sverige där vi har en väl fungerande kapitalmarknad och företagen behöver 

inte ta hänsyn till endast en intressent utan måste beakta ett flertal vilket gör att 

redovisningsfirman ej påverkar lika mycket. 

 

Managerial branch visar även på att företag tenderar att uppfylla intressenternas 

informationsbehov på basis av, dels hur viktiga de är för företagets fortsatta överlevnad 

(Deegan & Unerman, 2006) och dels huruvida hur mäktig den uppfattas vara, med mäktig i 

den mening om hur pass stor del av företagets resurser som kontrolleras av denna intressent 

(Bailey, et al., 2000; Buhr, 2002). Svenska företag har tydliga incitament att söka sig ut på 

den internationella marknaden för att kunna säkra viktiga resurser. Detta kommer i sin tur 

leda till att utländska intressenter kommer utöva påtryckningar på de svenska företagen att 

redovisa information anpassade efter intressenternas förväntningar. Vår analys av hypotesen 

visar på att företag som är för ett införande av IFRS anser att de har känt större påtryckningar 

ifrån internationella intressenter än de som är emot ett införande av IFRS samt vi kan se att i 

frågan angående införande när det gäller jämförelsen mellan svenska och internationella 

företag så ser vi att de båda parterna anser att jämförelsen skulle öka. Utifrån dessa resultat 

drar vi slutsatsen att företag som känt av större påtryckningar och följaktligen är mer för ett 

införande av IFRS ser det som, i större grad, viktigt att kunna anpassa den information som 

företaget redovisar. Anledningen till detta ser vi som rädslan att påverka sina internationella 

relationer negativt. Konkurrensen om resurserna på den internationella marknaden är hård och 

företagen måste utnyttja alla de fördelar som finns på bästa sätt, för att kunna uppnå eller 

uppehålla ett försprång på markanden. 
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6.1.3 Institutionell teori 

Vår undersökning visar att det finns en viss koppling till den institutionella teorin. Dock får vi 

vara försiktiga med att dra slutsatser utifrån teorin då endast en av tre hypoteser inom den 

institutionella teorin visade på någon signifikans.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver att organisationers omvärld är präglad av hur andra 

aktörer beter sig. Det är den organisatoriska domänen och att företag påverkas starkast av 

förhållandet inom sin domän (bransch) som skapar påtryckningar på ett individuellt företag. 

Efter genomförd analys och prövning av hypotesen i ämnet så kan vi inte dra någon slutsats 

om att detta är en variabel som har någon inverkan på företagets val. Dock, som nämnts i 

teorikapitlet, så finns det studier och forskning (ibid) som pekar på motsatsen av vad vi har 

kommit fram till i vår studie. Anledningen till att vår studie pekar på ett motsatt resultat beror 

med största sannolikhet på att vi inte har kunnat göra den specifika uppdelningen av branscher 

som man kanske borde göra. Hade vi delat upp de företagen som svarat på vår enkät i just de 

specifika branscher som de verkar inom så hade undersökningsmaterialet blivit för litet och då 

skulle vi inte kunna göra en korrekt analys av materialet. Om vi hade haft möjligheten till att 

samla in ett större material med fler företag inom olika branscher så hade vi förmodligen 

kunnat påvisa ett starkare samband på att företag inom samma bransch tenderar att påverka 

varandra.   

 

Hedmo (2005) visar på att den institutionella teorin även tar upp att ett företags kultur och 

omgivning kan ha en stor inverkan på företagsledningens beslut. Analysen och 

hypotesprövningen av hur huvudkontorets geografiska placering på så sätt skulle påverka ett 

företag i deras val leder oss till att vi inte kan säga att där finns något samband som talar för 

detta. Utifrån vad den institutionella teorin har sagt om att ett företags omgivning har en 

inverkan på hur företaget agerar så kan vi dra slutsatsen om att så inte är fallet i vår 

undersökning. En förklaring till varför vi har kommit fram till den slutsatsen kan vara att det 

inte finns samma behov av att placera huvudkontoret i en större region på grund av en ökad 

internationalisering. 

 

Okunskap om en förändring skapar motsättningar mot införandet av denna förändring (Bakka, 

et al., 2001). Vi kan dra slutsatsen att internkunskapen om IFRS är en högst väsentlig variabel 

som påverkar hur företagen ställer sig till införandet av IFRS på bolagsnivå. Prövningen av 
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hypotesen visade på att det finns ett starkt signifikant samband mellan internkunskapen och 

företagets ställning i frågan. Så som omnämndes i den institutionella teorin så är 

företagskulturen en avgörande faktor på hur ett företag kommer att agera. Utifrån teorin och 

vår analys kan vi styrka vår hypotes utifrån hur företagen har svarat. Eftersom ett företag är 

beroende av sin personal och därmed den kunskap de besitter så kommer också företagens 

ställningstagande i frågor såsom denna att påverkas av detta. 

6.2 Egna reflektioner 

Efter utfört arbete så kan vi konstatera att den övervägande inställningen bland företagen är 

att de är emot ett införande av IFRS på bolagsnivå. Denna inställning följer den svenska 

regeringens linje om ett införande av IFRS, dock måste man ha i åtanke att denna inställning 

är baserad på skilda preferenser. Svenska regeringens preferenser har vi kartlagt i det första 

kapitlet medan företagens preferenser emot ett införande av IFRS har vi fått fram dels genom 

vår undersökning där vi påvisat att interkunskapen om IFRS är den främsta beslutsfaktorn. 

Andra faktorer som vi ser som betydelsefulla i företagens diskussion om ett eventuellt 

införande är faktorer vi har märkt av under förarbetet är att företagen anser att IFRS är ett 

mycket komplicerat regelverk som kommer att kräva mer resurser, såsom tidsåtgång och 

ökade utbildningskostnader, vilket kommer att leda till en minskad egennytta för företagen. 

Komplexiteten ligger även i att företagen ser IFRS som ett byråkratiskt och invecklat system, 

där osäkerheten är stor då IFRS lämnar ett stort utrymme för egna tolkningar. 

 

Genom vår undersökning kan vi även beskriva hur företagen ställer sig till regeringens 

synpunkter om ett eventuellt införande (se kapitel 1.2.3). I inledningen av arbetet så ses 

jämförbarheten mellan svenska och utländska företag som något som skulle påverka företagen 

väldigt positivt. Vi har i arbetet kunnat påvisa att vare sig man är för eller emot ett införande 

av IFRS så anser man att jämförbarheten skulle öka. Däremot så är kanske inte denna 

jämförbarhet så viktig för vissa företag som för andra och därför har de ställt sig olika i 

frågan. Jämförbarhet är bara en av de kvalitativa egenskaper som gör informationen i de 

finansiella rapporterna användbar för användarna. Möjliga övriga kvalitativa egenskaper för 

företagens ställningstagande är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och rättvisande bild 

(Smith, 2000).  

 
Vi har genom arbetets gång diskuterat att det kan ses som en självklarhet att om företag 

upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS så kommer man också vilja göra det på 
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bolagsnivå. Det kan vi varken styrka eller avstyrka eftersom vi inte har delat upp företagen 

utefter om de upprättar koncernredovisning och/eller årsredovisning. Ett argument för att inte 

införa IFRS på bolagsnivå är den kopplingen som finns i Sverige mellan redovisning och 

beskattning. Vi har i vår undersökning kunnat konstatera att företag som är för IFRS på 

bolagsnivå tycker att det inte är så viktigt med periodiseringsfonder samt att man varit mer 

positiv till att redovisa till verkligt värde. Detta innebär i sin tur att de företag som är för ett 

införande av IFRS också anser att det borde vara en större frikoppling mellan redovisning och 

beskattning. Däremot så finns det företag som ställer sig då negativa till ett införande av IFRS 

på bolagsnivå då de vill ha kvar periodiseringsfonder för att bättre kunna utnyttja 

skatteplanering samt att redovisning till verkligt värde inte är en viktig faktor för dessa 

företag. Om IFRS skulle införas på bolagsnivå så pekar SOU 2003:71 på att det skulle bli 

ökade kostnader för staten i form av ett ökat antal skattetvister samt ökat arbete för domstolar 

och myndigheter. Men i och med att IFRS ej kommer att införas på bolagsnivå inom en 

överskådlig framtid innebär detta att dessa merkostnader ej kommer att uppstå. 

 

Som situationen ser ut just nu, finns inte några påtryckningar ifrån företagens sida att införa 

IFRS och statens nuvarande ställning ligger i linje med företagens inställning. Vad vi ser som 

det fortsatt största hotet mot den svenska statens makt över redovisningen är EU: s fortsatta 

arbete för en gemensam redovisningsstandard. Redan nu finns det länder som har infört IFRS 

även på bolagsnivå och vi ser att diskussionen om dess eventuella framtid i Sverige kommer 

att medföra att den svenska staten fortsättningsvis kommer att behöva ta ställning till nya 

direktiv och vara beredd på kontinuerliga förändringar inom redovisningsområdet. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vår undersökning utfördes så nära inpå införandet av IFRS på koncernnivå så skulle 

det vara intressant att genomföra en liknande forskning om några år för att se åt vilket håll 

utvecklingen har gått. Detta skulle innebära att företagen har märkt av IFRS i större 

utsträckning och därmed har mer kunskap inom området, eftersom vi såg att detta var en 

viktig faktor för företagens ställningstagande till IFRS.  

Frikopplingen mellan beskattning och redovisning är en av de viktigare frågorna gällande ett 

införande. Därför ser vi det som intressant att undersöka, i de länder där en stark koppling 

existerar, hur ett fullt införande av IFRS har genomförts.  
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Bilaga 1 Följebrev 
 

 
 
Hej! 
 
Regeringen ställer sig negativ i frågan om ett fullständigt införande av IFRS på 
bolagsnivå för företag i Sverige. Vi försöker få svar på vad de svenska företagen 
tycker. 
 
Vi är tre studenter som läser på Högskolan i Kristianstad. Just nu skriver vi vårt 
examensarbete med inriktning mot externredovisning. Vi vill med vår undersökning 
få svar på hur svenska företag, i klasserna K3 och K4, ställer sig till ett fullständigt 
införande av IFRS även på bolagsnivå. 
 
Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss genom att avvara 5-10 minuter av er tid för att svara 
på våra frågor, se nedanstående länk. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt 
och presenteras sammanställt i vår rapport. 
 
Är Ni inte rätt person att besvara denna enkät ber vi Er vänligen förmedla den 
vidare till berörd person. 
 
Det är viktigt och av stor betydelse att Ni svarar på denna enkät då en obesvarad 
enkät kan innebära en missvisande bild av verkligheten för oss. Vänligen använd 
webenkäten och sänd in svaren så att de är oss tillhanda senast den 22 december. 
 
För oss som studenter hade det varit en väldigt fin julklapp att få in ert svar.  
 
Har Ni några frågor kan ni höra av er till någon av oss. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Magnus Gudmundsson Henrik Ljungberg Filip Söderberg 
 
Mob: XXXXXX Mob: XXXXXX Mob: XXXXXX 
 
e-post: e-post: e-post: 
XXX@XXX. XXX@XXX.X XXX@XXX.X 

 
 
Handledare: Ek. Dr. Torbjörn Tagesson 
 Univ.lektor i företagsekonomi 
 Tel: 044-203107 
 e-post: torbjorn.tagesson@e.hkr.se 
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Bilaga 2 Webbenkät 
 
Fråga 1: 
Inhemska intressenter använder årsredovisningen som underlag till beslut och prognoser. 
Ett införande av IFRS på bolagsnivå skulle påverka dessa intressenter negativt: 
 
- Leverantörer  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Långivare  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Staten  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Investerare  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 

Fråga 2: 
Ett fullständigt införande av IFRS på bolagsnivå skulle medföra att företaget ej kan utnyttja 
avsättningar till obeskattade reserver och att företaget måste redovisa tillgångar till verkligt 
värde. 
 
Det är inte viktigt för företaget att i den externa redovisningen göra avsättningar till 
periodiseringsfonder  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
Det gynnar företaget att värdera tillgångar till verkligt värde  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
Fråga 3: 
Upplever ni att ert revisionsbolag har preferenser för ett införande av IFRS på bolagsnivå  

Ja  Nej  

Fråga 4: 
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Införandet av IFRS på bolagsnivå ökar jämförbarheten mellan: 
 
- Svenska företag  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Svenska och utländska företag  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 

Fråga 5: 
Internationella intressenter är intresserade av ett införande av IFRS på bolagsnivå  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 

Fråga 6: 
Er personal har tillräckligt med kunskaper för att införa IFRS på bolagsnivå  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 

Fråga 7: 
Enligt svensk årsredovisningslag så krävs fler tilläggsupplysningar än vad som krävs av IFRS. 
Dessa tilläggsupplysningar innefattar bl.a. extrauppgifter rörande eget kapital, upplysningar 
om personal och ersättning, ersättning till revisorer samt vissa närståendeförhållanden. 
Företaget tycker att det är bra att svensk lag kräver dessa tilläggsupplysningar: 
 
- Eget kapital  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Personal och ersättning  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Ersättning till revisorer  

1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 
 
- Vissa närståendeförhållanden  
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1  2  3  4  5  6 7 
Instämmer inte alls Varken eller Instämmer helt

 

Fråga 8: 
Är Ni för eller emot ett införande av IFRS på bolagsnivå?  

För  Emot  

 

Vänligen ange E-postadress:  
 
Om Ni skulle vara intresserade av att ta del av vårt resultat av undersökningen ange detta 

genom att kryssa i rutan.  
 

Svara
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Bilaga 3 Jämförbarhet mellan svenska företag vs införandet av IFRS 
 

Group Statistics

28 5,07 1,698 ,321
52 3,92 1,631 ,226

För eller emot
införandet av IFRS
För
Emot

Jämförelse med
svenska företag

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 

Independent Samples Test

,085 ,771 2,961 78 ,004 1,148 ,388 ,376 1,921

2,925 53,502 ,005 1,148 ,393 ,361 1,936

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Jämföre
se med
svenska
företag

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bilaga 4 Inhemska relationer vs inställning till införandet av IFRS 
 

Group Statistics

28 2,89 1,370 ,259
51 3,90 1,389 ,195
28 2,25 1,175 ,222
51 3,69 1,530 ,214
28 2,61 1,315 ,248
51 3,63 1,414 ,198
27 2,37 1,334 ,257
51 3,67 1,596 ,223

För eller emot
införandet av IFRS
För
Emot
För
Emot
För
Emot
För
Emot

Inhemska leverantörer

Inhemska långivare

Svenska staten

Inhemska investerare

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

2,396 ,126 -3,103 77 ,003 -1,009 ,325 -1,657 -,362

-3,116 56,388 ,003 -1,009 ,324 -1,658 -,360

,506 ,479 -4,315 77 ,000 -1,436 ,333 -2,099 -,773

-4,656 68,579 ,000 -1,436 ,308 -2,052 -,821

,656 ,421 -3,144 77 ,002 -1,020 ,325 -1,667 -,374

-3,212 59,257 ,002 -1,020 ,318 -1,656 -,385

,193 ,661 -3,603 76 ,001 -1,296 ,360 -2,013 -,580

-3,808 61,842 ,000 -1,296 ,340 -1,977 -,616

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Inhemska
leverantö
er

Inhemska
långivare

Svenska
staten

Inhemska
investera
e

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bilaga 5 Frikoppling mellan redovisning och beskattning vs inställning till 
införandet av IFRS 
 

Group Statistics

28 4,82 1,964 ,371
51 3,51 1,953 ,273
28 5,07 1,762 ,333
51 3,59 1,835 ,257

För eller emot
införandet av IFRS
För
Emot
För
Emot

Periodiseringsfond

Verkligt värde

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,025 ,876 2,850 77 ,006 1,312 ,460 ,395 2,228

2,845 55,462 ,006 1,312 ,461 ,388 2,235

,262 ,610 3,484 77 ,001 1,483 ,426 ,636 2,331

3,526 57,673 ,001 1,483 ,421 ,641 2,325

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Periodiseri
gsfond

Verkligt
värde

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bilaga 6 Företagets soliditet vs införandet av IFRS 
 
 
 

Group Statistics

28 41,4875 20,24803 3,82652
52 34,7131 16,93693 2,34873

För eller emot
införandet av IFRS
För
Emot

Soliditet (%)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

2,104 ,151 1,592 78 ,115 6,77442 4,25479 -1,69621 5,24506

1,509 47,600 ,138 6,77442 4,48985 -2,25499 5,80383

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Soliditet
(%)

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bilaga 7a Anlitad revisionsbyrå vs införandet av IFRS 
 
 

Case Processing Summary

80 19,5% 330 80,5% 410 100,0%
The Big Four * För eller
emot införandet av IFRS

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

The Big Four * För eller emot införandet av IFRS Crosstabulation

25 41 66
23,1 42,9 66,0

3 11 14
4,9 9,1 14,0
28 52 80

28,0 52,0 80,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

1,00

2,00

The Big
Four

Total

För Emot

För eller emot
införandet av IFRS

Total

 
 

Chi-Square Tests

1,374b 1 ,241
,746 1 ,388

1,466 1 ,226
,357 ,196

1,357 1 ,244

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,90.

b. 
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Bilaga 7b Känt av påtryckningar från revisionsbyrå vs införandet av IFRS 
 

Case Processing Summary

82 20,0% 328 80,0% 410 100,0%
The Big Four * Påtryck
från revisionsbyrå

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

The Big Four * Påtryck från revisionsbyrå Crosstabulation

35 33 68
33,2 34,8 68,0

5 9 14
6,8 7,2 14,0
40 42 82

40,0 42,0 82,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

1,00

2,00

The Big
Four

Total

Ja Nej

Påtryck från
revisionsbyrå

Total

 
 

Chi-Square Tests

1,154b 1 ,283
,609 1 ,435

1,169 1 ,280
,382 ,218

1,140 1 ,286

82

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,83.

b. 

 
 
 
 
 
 
 



IFRS på bolagsnivå?  Gudmundsson, Ljungberg & Söderberg 

- 79 - 

Bilaga 8 Företagets internationella relationer vs införandet av IFRS 
 

Group Statistics

28 5,64 1,569 ,296
52 5,06 1,602 ,222
27 5,11 1,121 ,216

50 4,30 1,460 ,207

För eller emot
införandet av IFRS
För
Emot
För
Emot

Jämförelse med
internationella företag

Internationella
intressenters intresse
för IFRS på bolagsnivå

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

 

Independent Samples Test

,098 ,755 1,570 78 ,121 ,585 ,373 -,157 1,327

1,580 56,414 ,120 ,585 ,370 -,157 1,327

,622 ,433 2,511 75 ,014 ,811 ,323 ,168 1,455

2,716 66,059 ,008 ,811 ,299 ,215 1,407

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Jämförel
se med
internatio
nella
företag

Internatio
nella
intressen
ters
intresse
för IFRS
på
bolagsniv
å

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bilaga 9 Branschtillhörighet vs införandet av IFRS 
 

Case Processing Summary

80 19,6% 329 80,4% 409 100,0%
För eller emot införandet
av IFRS * Tillverkande/Ej
tillverkande företag

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

 

För eller emot införandet av IFRS * Tillverkande/Ej tillverkande företag
Crosstabulation

Count

9 19 28
18 34 52
27 53 80

För
Emot

För eller emot införandet
av IFRS

Total

Tillverkande
Ej

Tillverkande

Tillverkande/Ej tillverkande
företag

Total

 
 

 

Chi-Square Tests

,050b 1 ,823
,000 1 1,000
,050 1 ,823

1,000 ,513

,049 1 ,825

80

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9,45.

b. 
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Bilaga 10 Geografisk placering vs införandet av IFRS 
 

Case Processing Summary

80 19,6% 329 80,4% 409 100,0%
För eller emot införandet
av IFRS * Landsdel

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
 

 

För eller emot införandet av IFRS * Landsdel Crosstabulation

Count

14 11 3 28
33 12 7 52
47 23 10 80

För
Emot

För eller emot införandet
av IFRS

Total

Götaland Svealand Norrland
Landsdel

Total

 
 

 

Chi-Square Tests

2,334a 2 ,311
2,282 2 ,319

,414 1 ,520

80

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,50.

a. 
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Bilaga 11 Internkunskap om IFRS vs införandet av IFRS 
 

Group Statistics

28 4,46 1,732 ,327
52 3,10 1,818 ,252

För eller emot
införandet av IFRS
För
Emot

Personalkunskap
om IFRS

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,125 ,724 3,264 78 ,002 1,368 ,419 ,534 2,203

3,312 57,777 ,002 1,368 ,413 ,541 2,195

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Personalk
unskap
om IFRS

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

Mean
Differenc

e

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bilaga 12 Logistisk regression  
 

Omnibus Tests of Model Coefficients

16,936 7 ,018
16,936 7 ,018
16,936 7 ,018

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 

Model Summary

84,904a ,195 ,268
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
 

Classification Tablea

16 12 57,1
6 44 88,0

76,9

Observed
För
Emot

För eller emot införandet
av IFRS

Overall Percentage

Step 1
För Emot

För eller emot
införandet av IFRS Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

 

Variables in the Equation

,009 ,377 ,001 1 ,982 1,009
-,050 ,582 ,007 1 ,931 ,951
,000 ,000 ,014 1 ,905 1,000
,000 ,000 1,722 1 ,189 1,000

-,019 ,015 1,676 1 ,195 ,981
-,366 ,154 5,679 1 ,017 ,694
,722 ,548 1,738 1 ,187 2,059

1,860 1,602 1,348 1 ,246 6,422

Ld
Tillvejtillv
Om
Balans
Skuldsätt
PersIFRS
Revpåtryck
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Ld, Tillvejtillv, Om, Balans, Skuldsätt, PersIFRS, Revpåtryck.a. 
 

 
 

 
 


