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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på företag efter
konvertering till IFRS. Den vetenskapliga metod som används i studien är hermeneutisk. Studiens
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Förord
Att skriva en uppsats har en uppgift som varit både spännande och skrämmande, rolig och
påfrestande. Det har varit tidskrävande och inneburit en hel del svett och tårar men samtidigt har
det skapat en ett driv och ett engagemang som varit lika stort hos båda författarna. Ett bra
samarbete har vuxit fram där vi gemensamt tidvis varit tålmodiga, motiverade och entusiastiska
för våra framsteg medan tidvis har vi båda varit frustrerade, irriterade och nästan redo att ge upp.
Vid dessa tillfällen har vår handledare, Eva Gustavsson funnits där för oss, lett oss in på rätt spår
igen och fått upp vår motivation. Utan hennes eminenta handledarskap, kunskaper, konstruktiva
kritik och positiva inställning hade vi kanske gett upp halvvägs. Vi riktar ett stort tack till henne,
Tack Eva för all tid du dedikerat oss och vår studie!
Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid att prata med oss och hjälpa
oss med vår studie, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Stort Tack!
Slutligen så vill vi även rikta ett stort tack till alla våra nära och kära som stöttat oss under denna
långa process och varit förstående när vi tappat förmågan att föra konversationer om något annat
än vår pågående studie. Stort Tack till er!
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Den första boken om modern bokföring publicerades redan år 1494, då den italienske
franciskanermunken, författaren och matematikern Luca Pacioli beskrev hur handelsmän
i Venedig bokförde sina affärshändelser. Luca Pacioli uppfann inte systemet med dubbel
bokföring, men var den första som beskrev systemet och metoderna som handelsmännen
använde sig av (Smith, 2013).
Den svenska redovisningen har präglats av den kontinentala redovisningstraditionen.
Detta innebar att tillgångar värderades försiktigt och att bolagets finansiella ställning
skulle vara minst lika god som det redovisade. Det vill säga att genom
försiktighetsprincipen värdera tillgångar försiktigt, ibland lägre än det faktiska värdet,
resulterar i en redovisad finansiell ställning som är något sämre än verkligheten. Staten
har haft inverkan på K3 utformningen av den kontinentala redovisningstraditionen då den
är reglerad av lagen och förknippad med beskattning (Engström, 2009). I mitten av 1990talet undertecknade Sverige EES avtalet. Detta innebar en skyldighet för svenska företag
att följa EG:s bolagsrättsliga direktiv och därmed en stor förändring i det svenska
regelverket. Detta var det första insteget av anglosaxiska redovisningstraditioner i
Sverige. Årsredovisningslagen som trädde i kraft år 1995 i Sverige innehöll nu ett krav
på en rättvisande bild och vid värdering av olika poster ska rimlig försiktighet iakttas
(Engström, 2009). Utmärkande särdrag hos anglosaxiska redovisningstraditioner är att de
är marknadsdrivna och att redovisningsstandarder utformas framförallt för externa
intressenter (Nobes, 1998). Det är främst professioner inom redovisning som har utformat
den anglosaxiska redovisningstraditionen och en väldigt liten del är förknippad med lagar
(Arden, 1997).
Nästa stora förändring för svensk redovisning skedde i början av 2000-talet. Då fattade
Europaparlamentet ett beslut där samtliga företag inom EU, vars aktier eller andra
värdepapper finns noterade på en reglerad marknad, ska upprätta redovisning i enlighet
med International Accounting Standards (IAS) från och med år 2005 (se Bilaga 1.
Aktuella IFRS/IAS). IAS som senare ändrade namn till IFRS (Axelman, Philips, &
Wahlqvist, 2003) används även av länder utanför EU (Ball, 2006), såsom Kina, Canada
och Indien (Houge, Easton, & van Zijl, 2014). Vissa omnämner införandet av
International Financial Reporting Standards (IFRS) inom Europeiska Unionen (EU) som
8

Simic & Tinglöf

den största händelsen på redovisningsområdet i modern tid (Lundqvist, 2014). EU införde
obligatorisk konvertering till IFRS med anledning av att det ska underlätta fri rörelse av
kapital, vilket också är en av EU:s grundprinciper (Deegan & Unerman, 2011).
International Accounting Standards Board (IASB) reglerar International Financial
Reporting Standards (IFRS) där syftet är att förena kapitalmarknader genom ett
gemensamt redovisningsspråk (Houge, Easton, & van Zijl, 2014). Målet med att ha
harmoniserande redovisningsnormer är att skapa bättre jämförbarhet och bättre
transparens bland företagens finansiella rapporter (Botzem, 2014). Studier visar att
konverteringen till IFRS bidrar till bättre kvalité på finansiella rapporter (Ball, 2006).
Företag som använder sig av IFRS ökar även jämförbarheten mellan finansiella rapporter
och förbättrar informationen till dess intressenter (Daske, Hail, Leuz, & Verdi, 2008).
IFRS eliminerar många internationella skillnader i redovisningsstandarder vilket gör att
användningen av IFRS minskar kostnader för investerare att bearbeta internationell
finansiell information (Ball, 2006). Motsägande studier visar en minskning i kvalitén på
informationen som kommer från finansiella rapporter, när företag konverterar till IFRS
(Ahmed, Neel, & Wang, 2013). De motsägande studierna bygger dock på konvertering i
länder med starkt regelbaserade inhemska lagar, där studiernas resultat visar att dessa
företag har svårare och använda sig av den flexibilitet på regler som IFRS erbjuder
(Ahmed, Neel, & Wang, 2013).
I Sverige tillämpas regelverket K3 av alla företag som upprättar årsredovisning. Företag
som betraktas som större enligt beskrivningarna i Årsredovisningslagen och företag vars
aktier inte är noterade skall tillämpa K3. BFN fastställde K3 regelverket år 2012 och
grundar sig på ”IFRS for Small and Medium-sized Entities” (BFN Bokföringsnämnden,
2016).
Enligt Marton (2016) är IFRS grundläggande och har en stor påverkan på
redovisningsstandarden, K3, i Sverige (Marton, 2016). Trots detta finns det flera
standards som skiljer sig åt när ett företag redovisar enligt IFRS jämfört med K3 (PwC,
2016). VD för Nordstjernan AB, Tomas Billing uttalade sig i företagets årsredovisning år
2008 att ”IFRS är skit”. Han menade att företaget tydligt sett skadeeffekter av IFRS.
Främsta skadeeffekten var det ökade inslaget av marknadsvärdering (Nordstjernan AB,
2008). Årsredovisningar bland större börsnoterade svenska företag har blivit kritiserade
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för att vara för svåra och långa (Lundqvist, 2016). Den kritiken har fått stöd och skapat
en debatt i media (Nilsson, 2016; Eriksson, 2016).
I motsats till ovanstående kritik som framförts om IFRS, uttalade sig Stillfronts VD,
Jörgen Larsson, att deras konvertering till IFRS tydligt har lett till ett ökat intresse för
företaget från utländska investerare. Detta ökade intresse är främst för den ökade
transparensen och jämförbarheten med andra kollegor i sektorn (Torgander, 2017). Matti
Vikkula, VD på Scandinavian Biogas, menar att deras konvertering till IFRS kommer
underlätta flera olika situationer för företaget, bland annat blir det enklare att locka
investerare (Wallén, 2013).
Ett företags intressenter består inte enbart av dess omedelbara omgivning, som man har
kontakt och relationer till. Företag kan också påverkas genom regler, normer och
föreställningar om hur företaget bör bete sig som ställs. Det är betydelsefullt för företag
att anpassa sig till deras intressenter för att allmänheten ska få en bra bild av företaget.
Detta är viktigt för företag på grund av att legitimiteten ökar och företaget kan fortleva
(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2013). Enligt Niklas Bodell, kommunikationschef på
Involve Communication, befinner sig i stort sett alla företag i ständig förändring, då
världen kontinuerligt förändras och allting går så mycket snabbare idag än för några år
sedan (Wiman, 2012).

1.2 Problematisering
Från och med år 2005 ska börsnoterade företag i Sverige upprätta sin redovisning i
enlighet med IFRS. Det finns skillnader mellan inhemska regelverk och redovisning i
enlighet med IFRS, vilket resulterar i förändringar i ett företags finansiella rapporter
(Daske, Hail, Leuz, & Verdi, 2008). Skillnaderna i det svenska regelverk och IFRS
påverkar även företagets rapporteringsprocesser och tillhörande system (PwC, 2012).
Värdering av tillgångar är ett exempel där regelverken skiljer sig åt. Enligt IFRS bör
värdering till verkligt värde tillämpas vilket inte är tillåtet enligt ÅRL (Axelman, Philips,
& Wahlqvist, 2003). Redovisning skiljer sig åt mellan regelverken K3 och IFRS när det
gäller goodwill och immateriella tillgångar, finansiella instrument och materiella
anläggningstillgångar till verkligt värde (PwC, 2016).
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redovisningssystemet utgår från grundläggande principer. Dessa principer ligger till
grund för mål och riktlinjer, men överlämnar detaljutformningen åt praxis. Redovisning
som är principbaserad lägger vikt på bedömningar och tolkningar från kunniga och
professionell personal. Motsats till principbaserad är regelbaserad redovisning som ligger
till grund för ett stort antal detaljerade regler och riktlinjer (Grönlund, Tagesson, &
Öhman, 2015).
En studie undersökte 1,855 företag i Frankrike, Sverige, Italien och Storbritannien, under
en sex års period, där en jämförelse gjordes på värderingen av immateriella tillgångar
både före och efter konvertering till IFRS. Studien visade en högre värdering efter
konvertering till IFRS (Sahut, Boulerna, & Teulon, 2011; Sahut et al., 2011). Tidigare
studier som är baserade på andra länder har presenterat liknande slutsats (Chalmers,
Clinch, & Godfrey, 2008; Oliveira, Rodrigues, & Craig, 2010).
En studie gjord på tillämpningen av IAS 36, Goodwill, av svenska företag visar att de
flesta företag varken gjorde någon klassificering på goodwill eller ytterligare
nedskrivningar på goodwill i samband med konverteringen till IFRS. Slutsatsen drogs att
företagsledning på undersökta svenska företag inte agerade för egen vinning i samband
med konvertering (Hamberg, Paananen, & Novak, 2011). IAS 36 ändrar posten goodwill
från att skrivas av linjärt till att bli ett föremål för ett årligt nedskrivningstest (Petersen &
Plenborg, 2010). Andra studier har dock påvisat ett opportunistiskt agerande från
företagsledning i Australien gällande valmöjligheter vid avskrivningar i samband med
IFRS konvertering (Carlin & Finch, 2009). Den studien har blivit kritisk bemött och
kritiserad (Bradbury, 2010).
Tidigare forskning visar på många positiva slutsatser gällande obligatorisk övergång till
IFRS. Flera olika forskare har kommit fram till att aktiemarknaden gynnas av
konverteringen till IFRS (Ball, Li, & Lakshmanan, 2015). IFRS upplevs öka kvaliteten
på finansiella rapporter (Daske & Gebhardt, 2006). IFRS bidrar till en ökad jämförbarhet
på den internationella marknaden där funktioner i redovisningen blir mer lika och
överföringen av informationen till intressenter ökar (Ball, Li, & Lakshmanan, 2015). En
konvertering till IFRS resulterar även i andra förändringar för företaget. Investerares syn
på företaget förändras (Skinner, 2008). Övriga utländska intressenter får ett ökat intresse
(Gordon, Loeb, & Zhu, 2012). Företagets redovisning och revisionskostnader förändras
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(Wiecznska, 2016). Studier visar även att konverteringen till IFRS får makroekonomiska
konsekvenser, såsom ökad tillväxt och ökat antal anställda (Bruggemann, Hitz, &
Sellhorn, 2013).
Förändring i ett företag kan skapa osäkerhet, utmaning och stress (Rafferty & Griffin,
2006). Studier har visat att anställda ofta har en negativ inställning till förändring inom
företaget, vilket också är en stor faktor att ta hänsyn till när en förändring sker (Waddell
& Sohal, 1998). Osäkerheten hos anställda kan resultera i rädsla och frustration (Fugare,
Kinicki, & Scheck, 2002). Det finns även forskning som kritiserar uppfattningen att
människor har ett naturligt motstånd mot förändring. Forskningen menar att attityder till
förändring inte nödvändigtvis behöver vara negativ, att vissa medarbetare accepterar och
välkomnar förändring (Dent & Goldberg, 1999; Piderit, 2000; Krantz, 1999).
För att en förändring ska lyckas på ett företag visar studier att ökad kommunikation är ett
effektivt sätt att förbättra anställdas reaktion och förenkla förändringsprocessen (Frahm
& Brown, 2007). Ökade kommunikation till anställda är viktig när förändringsprocessen
innebär byte av redovisningsnorm och konvertering till IFRS, på grund av att det är en
stor förändring som påverkar hela företagets styrning (Hassan, 2005). Genom att
informera medarbetare om processen tar de den lättare till sig. För att lyckas med
förändringen säger tidigare studier att förändringen bör genomföras i samverkan mellan
ledning och berörda medarbetare (Flach, 2006). Detta då medarbetaren kan ses som
företagets viktigaste resurs (Syren, 2011; Knapasjö, 2016). Genom att medarbetare är
delaktiga i förändringsprocessen skapas en medvetenhet om och en acceptans för
förändringsbehovet vilket ger ett positivt arbetsbeteende hos medarbetaren (Syren, 2011).
I förändringsprocessen blir legitimitet viktigt, då medarbetaren måste tro på företagets
angreppssätt till förändringen för att själv bidra till förändringen (Olsson, 2001).
Förändringen kan även medföra negativa effekter. En effekt är ofullständig information
om förändringen, där förändring i denna studie är börsnoteringen och konvertering till
IFRS, bäddar för negativ inställning och dålig beredskap hos medarbetaren att medverka
till förändringen (Ahrenfelt, 2013). Ytterligare effekt kan vara att en förändring i ett
företag kan vara utvecklande men framför allt påfrestande för de som genomför
förändringen, detta då det nästan alltid uppstår motstånd hos medarbetare som berörs av
förändringen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Enligt Ahrenfelt (2013) kan
motstånd visa sig på många olika sätt. Ett av sätten är att motstånd inte upplevs som ett
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motstånd och blir då svårt att identifiera. Motstånd som upplevs av medarbetare vid en
förändring handlar till stor del om att man vet vad man har, men inte vad man får (Bakka
et al., 2006). Det vill säga att osäkerheten kring hur det ska bli efter en förändring kan
göra medarbetare motsträviga (Bakka et al., 2006).
Där finns mycket forskning om konvertering av IFRS (Ahmed, Neel, & Wang, 2013;
Ball, 2006; Bruggemann, Hitz, & Sellhorn, 2013; Daske & Gebhardt, 2006). Tidigare
forskning har främst fokuserat på specifika samband vid konvertering till IFRS men
denna studie kommer istället försöka få en helhetsbild och inkludera flera faktorer.
Forskning säger att konvertering till IFRS innebär förändringar för ett företag, där fokus
främst har legat på externa faktorer. Bland annat hur den internationella marknaden har
reagerat på ett företags konvertering, jämförbarheten och transparensen i ett företags
finansiella rapporter, analytikers korrekthet i framtidsprognoser, hur specifika standards
tolkas av utövare samt hur standarder implementerats. Vidare finns där mycket forskning
kring organisatorisk förändring och hur medarbetarens attityd och inställning är vid en
sådan förändring, samt hur ett företag lyckas med en organisatorisk förändring.
Författarna till denna uppsats anser att det finns ett forskningsgap och en kunskapslucka
där konverteringen till IFRS ses ur ett internt perspektiv, hur den organisatoriska
förändringen i företaget upplevs internt och vilka dessa förändringar är ur ett
medarbetarperspektiv. Denna studie vill fylla det forskningsgapet, vilket leder fram till
studiens frågeställning.

1.3 Frågeformulering
Vilka förändringar upplever medarbetare på företag efter konverteringen till IFRS?

1.3 Syfte
Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter konvertering till IFRS för att få en förståelse om vilka effekter
konverteringen har medfört för medarbetare och deras arbetsuppgifter.

1.4 Disposition
För att studien ska bli enklare att följa för läsaren innehåller detta avsnitt en illustration
över dispositionen., se Figur 1.
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2. Vetenskaplig metod
I detta kapitel beskrivs hur denna studie har genomförts. Det görs en redogörelse för
studiens vetenskapliga metod, angreppssätt, forskningsfilosofi och undersökningsansats.

2.1 Vetenskaplig metod
För att svara på problemformuleringen och uppnå uppsatsens syfte är val av
undersökningsmetod avgörande (Denscombe, 2016). Syftet ligger således till grund för
val av metod vid insamling och bearbetning av data. I denna studie har en kvalitativ metod
använts. Kvalitativ metod används främst när ett fenomen ska studeras och analyseras
ordentligt och noga. Denna metod har en tolkande karaktär och förknippas med mindre
projekt där forskaren önskar en djupare förståelse (Denscombe, 2016). I denna studie är
syftet att få en förståelse för förändringar en medarbetare upplever i ett företag efter
konvertering till IFRS, därför anser författarna att studien bäst genomförs med den
kvalitativa metoden.
Vidare har semistrukturerade intervjuer valts som datainsamlingsmetod. Enligt Bryman
och Bell (2005) är en intervjustudie ett bra metodval vid genomförandet av en kvalitativ
studie. De menar att det ger en hög flexibilitet och varje respondent ges möjlighet att
skildra sin synvinkel av olika situationer. Detta gör intervjuer till ett lämpligt metodval,
där vi får ta del av varje respondents perspektiv av förändringar för medarbetare efter
konvertering till IFRS.
Denna studie kommer att ha sin utgångspunkt i hermeneutisk forskningsfilosofi.
Hermeneutiken utgår från en förståelse av den sociala verklighet som skapas av
kontinuerliga tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta angreppsätt ställer krav på
ett medvetandegörande av tolkningsprocesser och att påtala subjektiva inslag i
forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Därmed har författarna varit
medvetna om att det material som samlats in i intervjuer är respondenternas subjektiva
tolkning av omvärlden, som sedan tolkats av författarna utifrån uppfattningar och
erfarenheter.

2.2 Val av teori
Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter konverteringen till IFRS för att få en förståelse om vilka effekter
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konverteringen har medfört på medarbetare och deras arbetsuppgifter har författarna valt
teorier som är relevanta för studiens innehåll. I den teoretiska ramen har tidigare studier
om konvertering till IFRS valts, främst studier med fokus på vilka förändringar det
innebär för ett företag att konvertera för att få en insikt om hur förändringar påverkar
företag som i sin tur ger en förståelse för hur medarbetare kan uppleva konverteringen till
IFRS. Tidigare studier om organisatorisk förändring har valts för att få förståelse om
vilken förändring konverteringen till IFRS är. Som tidigare nämnts är syftet med studien
att få en förståelse för hur medarbetare upplever konverteringen till IFRS vilket gör att
det är lämpligt att ha med information om vilken förändring konverteringen är. Detta är
också lämpligt för att författarna ska kunna undersöka om en sådan förändring som
konverteringen har någon påverkan på medarbetares upplevelser. Även forskning om hur
företag och medarbetares påverkas vid förändringar är relevant för denna studie varpå det
finns med i teoretiska referensramen. Detta är relevant för studien för att kunna förstå hur
medarbetare har upplevt förändringen och om medarbetaren har påverkats av
förändringen. Forskning om företagskultur har valts för att tidigare forskning visar
förändringar i företagskulturen vid större förändringar i styrning (Murphy et al., 2003).
Då studiens syfte är att skapa förståelse om medarbetare upplever förändringar efter
konvertering till IFRS har tidigare forskning om företagskultur tagits med för att få en
förståelse om medarbetare upplever en förändring i företagskultur. Tidigare studier kring
informationsflöde har valts då detta visar att informationsflödet mellan ledning och
medarbetare både före och under förändringsprocess är viktigt för att lyckas med
konverteringen till IFRS (Ahrenfelt, 2013). Tidigare studier om informationsflöde har
använts för att förstå om informationsflödet mellan ledning och medarbetare har påverkat
medarbetarnas syn på förändringen. Legitimitet är dynamisk, vilket innebär att företag
måste anpassa sig till förändringar för att behålla intressenters tillit (Deegan & Unerman,
2001). Institutionell teori är relevant då många vetenskapliga artiklar om IFRS har
använts sig av denna teori för att förklara att legitimiteten har ökat för företag efter
konvertering till IFRS. Både institutionell teori och legitimitetsteorin har valts för att
förklara den ökade legitimiteten som företag får efter konvertering till IFRS och
undersöka om medarbetarna upplever att legitimiteten har förändrats efter konverteringen
till IFRS.
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3. Teoretisk referensram
Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter IFRS konvertering. För att skapa en förståelse kring dessa förändringar
kommer en teoretisk referensram presenteras i detta kapitel. Den teoretiska referensramen
inleds med bakgrundsfakta kring IFRS samt tidigare forskning om förändringar vid
konvertering till IFRS. Detta följs av tidigare studier om organisatorisk förändring
därefter företagskultur. Vidare presenteras två valda teorier som är relevanta för
uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en undersökningsmodell som sammanfattar
uppsatsens första två kapitel tillsammans med den teoretiska referensramen.

3.1 International Financial Reporting Standards, IFRS
I takt med att antalet Multinational Enterprises, MNE, har ökat i världen har ett behov av
ökad harmonisering och förbättrad jämförelse mellan finansiella rapporter vuxit fram. Det
var för att möta detta behov som Europeiska Unionen, EU, år 2005 antog IASförordningen (Comparative International Accounting). Förordningen är bindande för alla
företag inom EU, vars aktier finns på en reglerad marknad, att upprätta sina finansiella
rapporter i enlighet med de IAS- och IFRS-standarder antagna av EU (Marton et al, 2013).
International Accounting Standards Board, IASB, är en privat fristående stiftelse med
medlemmar från många olika länder. Dess föregångare International Accounting
Standards Committee, IASC, bildades redan år 1973. IASB skapar och ger ut en
uppsättning av principbaserade redovisningsstandarder som kan upprätthållas globalt, så
kallade IFRS (se Bilaga 2) (IFRS, 2017). Föregångaren IASC publicerade flertalet
standards där flera fortfarande används (IFRS, 2017). IASB bildades år 2001, har sitt säte
i London och finansieras via donationer från bland annat revisionsbyråer, privata
organisationer och företag (IFRS, 2017). IASB har som syfte att harmonisera de
redovisningsprinciper som finns och används i världen idag (Westermark, 2005). Vidare
har IASB som mål att säkerställa en oberoende normgivning (Marton 2013), och säkra
tillförlitligheten i redovisningen (Barth et al 2008). En av redovisningens viktigaste roll i
företaget är att skapa stor synlighet inuti företaget, det vill säga att se till att saker blir
synliga som tidigare inte har varit det (Hopwood, 1990). Standarderna är principbaserade
och flexibla, vilket tidigare studier har påvisat att det kan innebära utrymme för
manipulation av siffrorna i redovisningen, trots att ISAB:s intention är det motsatta (Barth
et al. 2008).
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International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC, är en särskild
kommitté som har till uppgift att identifiera skillnader i tolkningar och tillämpningar av
standards. IFRIC har vidare i uppgift att ge en tolkning samt underlätta implementeringen
för företag. IFRS beskriver att de standards som IASB ger ut kan vara svårtolkade vilket
är grunden till att IFRIC har skapats (IFRS, 2017).
IFRS standards har främst utvecklats för stora börsnoterade företag, därför har dess
lämplighet för och möjligheterna till implementeringen hos mindre företag ifrågasatts
(Brown, 2011). Brist på kunskap om IFRS, avsaknaden av utbildning, svårigheter att
sprida förändringen och ett begränsat stöd från ledningen, orsakar problem vid
konvertering till IFRS. Detta medför ofta en ökad arbetsbelastning för de anställda där
implementeringsarbetet hamnar som en extra börda utöver de anställdas ordinarie
arbetsuppgifter. Implementeringen bör inte bara ses som ett problem inom redovisning
utan problemen kan involvera alla affärsområden och människor i företaget (Weaver &
Woods, 2015).
Konvertering till IFRS medför förändringar för företag (Gordon, Loeb, & Zhu, 2012).
Forskning visar att konverteringen kan bidra med förändringar i ökad tillväxt och ökat
antal anställda (Bruggemann, Hitz, & Sellhorn, 2013). Tidigare studier har påvisat att
externa intressenter samt företagets intressenter har fått ett ökat förtroende för den
finansiella rapporteringen (Iatridis, 2012). Detta tillsammans med en högre tillförlitlighet
på finansiella rapporter, gör att det blir lättare för intressenter att jämföra företag. Detta
ökade intresse av intressenter är några av anledningarna till att företag väljer att
konvertera till IFRS (Brown, 2011). Andra studier visar att de främsta anledningarna till
konverteringen är strävan efter legitimitet samt att företag upplevs som legitima av sin
omvärld. Genom konvertering ökar företagets trovärdighet, redovisningen upplevs
legitim och minskar osäkerheten mellan företag och dess intressenter. Detta i sin tur kan
förbättra förutsättningarna till ökat externt kapital, exempelvis lån från banker
(Christensen, 2012). Konvertering till IFRS leder till öppenhet mellan företaget och
investerare samt ökar både antalet inhemska och internationella investerare (Iatridis,
2012).
Motsägande studier säger att om IFRS inte tillämpas i sin helhet, utan endast valda delar,
minskar redovisningens trovärdighet. Interna och externa intressenter, bland annat
medarbetare,

misstänker

manipulering
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företagsledningen vilket resulterar i minskad tillit och minskning av antalet investerare
(Kim, Liu, & Zheng, 2012). Andra studier visar dock tillämpning i sin helhet reducerar
informationssymmetrin mellan företag och intressenter (Francis, Khurana, Mrtin, &
Pereira, 2008).

3.2 Organisatorisk förändring
Förändringar i organisationer har en lång historia och ämnet har utforskats flitigt inom
både

organisationspsykologi

och

organisationsteori

(Hatch,

1997).

Organisationsförändring har av flertalet forskare förklarats på olika sätt utifrån deras
forskning. Enligt Jones (2012) är en organisatorisk förändring en process där en
organisation rör sig från ett nuvarande tillstånd till ett önskat framtida tillstånd, vilket går
i linje med ett företags konvertering till IFRS där företaget byter från en redovisningsnorm
till en annan. Czarniawska (2015) menar att där finns en underförstådd tanke om att
förändringar är lika med förbättringar och framsteg, men de kan lika väl innebära
försämringar och förfall. Som tidigare nämnt är syftet med studien är att undersöka vilka
förändringar medarbetare upplever på företag efter konverteringen vilket gör att
medarbetarna kan uppleva förändringen som en förbättring eller en försämring. Detta kan
exempelvis innebära att förändring av arbetsuppgifter eller andra förändringar som
tillkommit efter konverteringen kan uppfattas av medarbetare som en förbättring eller
försämring. Förändring av och på företag är ett vanligt fenomen, företag växer och
krymper, slås samman, delas upp eller läggs ner. I dagens samhälle måste företag vara
förändringsbenägna eftersom världen ständigt förändras (Ahrenfelt, 2013). Enligt
Angelöw (1991) är förändringsbenägenhet en förutsättning för att organisationer ska
kunna överleva och bemästra det ökade förändringstrycket i världen. Detta visar att
företag som konverterar till IFRS är förändringsbenägna. För att ett företag ska vara
förändringsbenägna innebär detta att företag måste vara beredda på förändringar vilket
troligtvis påverkar medarbetarna på företag.
Det kan finnas många anledningar till varför förändringar uppstår samt finns det både
interna och externa drivkrafter som ligger till grund för förändringar. Det är även vanligt
att företag följer populära trender och att förändringen drivs av vad som anses vara
populärt för den tidpunkten, ofta genom att efterlikna andras framgångar (Alvesson &
Sveningsson, 2008). Studier visar att ett företag är mer benäget att konvertera till IFRS
ifall andra företag i dess direkta närområde har konverterat eller om deras handelspartners
har konverterat (Ramanna & Sletten, 2009).
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Förändringar inom företag kan delas upp på två sätt. Första sättet kallas Stegvis, även
kallad inkrementell förändring, som sker vid förnyelse av existerande system (Hassan,
2005). Denna förändring är av en oplanerad karaktär där resultatet från en medveten
förändring är till för att uppnå ett särskilt syfte (Giddens, 1986). Stegvis förändring är inte
relevant för denna studie då konvertering till IFRS är en av planerad karaktär. Andra sättet
kallas strategisk, diskontinuerlig förändring som betyder att ett företag genomgår en
radikal förändring på kort tid (Hassan, 2005). Detta innebär förändring av mål och
strategier där hela företagets förhållande med omvärlden påverkas (Jacobsen & Thorsvik,
2014). Detta kan också benämnas som organisatorisk revolution (Alvesson &
Sveningsson, 2008). Konvertering till IFRS kan förklaras som strategisk förändring. En
omvandlingsprocess där ett nytt system införs som innebär en större förändring för
företaget och påverkar styrningen i företaget (Hassan, 2005). Detta gör att en förändring
för företag innebär förändring för medarbetarna. Enligt Cumming och Worley (2001) är
den allmänt vedertagna definitionen av strategisk förändring ett företags avsiktliga och
planerade arbete med att anpassa sina tekniska, politiska och kulturella system mot deras
intressenter. Detta är direkt jämförbart med ett företags planerade arbete mot en
konvertering till IFRS som också berör medarbetarna på företaget och är därför relevant
för denna studie då syftet med studien är att undersöka vilka förändringar medarbetare
upplever efter en konvertering till IFRS.
Perlman och Takacs (1990) har funnit att en företagsförändring ofta innebär en
känslomässig påfrestning. Medarbetare kan ha allt från mycket positiva attityder till
förändring till starkt negativa. Wanberg och Banas (2000) har i sina studier funnit att en
förändring upplevs som positiv då den ses som en utmaning och möjlighet. Då denna
studie undersöker vilka förändringar medarbetare upplever förändringen till IFRS, är
tidigare studier om hur medarbetare upplever förändringar relevant för att kunna göra en
jämförelse med insamlad empiri och förstå hur medarbetarna som medverkar i denna
studie har upplevt förändringar som tillkommit efter konverteringen. Att involvera
anställda i en förändringsprocess för att skapa en känsla av delaktighet kan medföra att
de lättare accepterar förändringen. Medarbetare blir mer engagerade om ledare föregår
med gott exempel och personligen visar vad som behöver göras (Bommer, Rich & Rubin,
2005). För att kunna förstå vilka förändringar medarbetarna upplever efter en
konvertering till IFRS kan det vara lämpligt för studiens innehåll att undersöka om det är
ledningen som har föregått som ett gott exempel och involverat medarbetarna i
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förändringen. Att skapa detta klimat borde vara av yttersta vikt för att öka möjligheterna
att lyckas med en förändring. Det är betydelsefullt att framkalla en känsla av samhörighet
med organisationen för att öka människors villighet att acceptera en förändring (Vakola
& Nikolau, 2005). Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka vilka
förändringar medarbetare upplever efter konvertering till IFRS. Detta gör att en
medarbetare som anser att konverteringen är lyckad kan ha bidragit till att några
förändringar för medarbetaren upplevs bättre jämfört med tidigare.
Angelöw (2002) säger att för att en få en framgångsrik arbetsplats efter förändringen är
det viktigt att medarbetarna har möjlighet till kompetensutveckling. Som tidigare nämnts
är konverteringen till IFRS en stor förändring vilket kan bidra till ökad tillväxt och ökat
antal anställda (Bruggeman, Hitz & Sellhorn, 2013) vilket kan anses som en framgångsrik
arbetsplats och gör det möjligt att medarbetare upplever att konverteringen har bidragit
med nya utvecklingsmöjligheter.
Förändringar skapa osäkerhet, utmaningar och stress (Rafferty & Griffin, 2006).
Förändringar kan även få en negativ respons av anställda (Waddell & Sohal, 1998). Detta
kan innebära att medarbetare kan uppleva att någon förändring har tillkommit efter
konverteringen till IFRS där förändringen kan ha inneburit osäkerhet, utmaningar eller
stress och upplevs negativ. Studier visar att ökad kommunikation är ett effektivt sätt att
förbättra anställdas reaktion och förenkla förändringsprocessen (Frahm & Brown, 2007).
Denna ökade kommunikation till anställda är viktig när förändringsprocessen är byte av
redovisningsnorm och konvertering till IFRS, detta då det är en stor förändring som
påverkar hela företagets styrning (Hassan, 2005). Detta kan innebära att medarbetare som
har haft en bra kommunikation med företagets ledning har fått bättre tillgång till
information och varit väl förberedd till några av förändringarna som tillkommit efter
konverteringen. Holt, Self, Thal och Lo (2003) erhöll ett oväntat resultat i en studie; trots
att anställda fick vara delaktiga och ha möjlighet att påverka i en förändringsprocess hade
de ändå en negativ uppfattning om att den aktuella förändringsåtgärden skulle leda till
framgång.

3.3 Företagskultur
Ordet culture är enligt Asif (2011) ett av de tre mest komplicerade orden i det engelska
språket, vilket kan överföras till svenskans kultur. Det finns många uppfattningar om vad
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kultur är för något och det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet (Bakka
et al. 2006; Hofstede et al. 1990). Ordet kan ha olika innebörder beroende på hur frågan
ställs (Asif, 2011). Schein (2004) med sin teori lägger en grund för definitionen och
fenomenet företagskultur, en grund som flertalet forskare sedan har utvecklat. Philipson
(2004) har utvecklat Scheins teori och beskriver företagskultur som ”Den består av de
värden som tillsammans utgör grund för företagets agerande utåt mot kunden och andra
intressenter, samt de handlingar och attityder som chefer och medarbetare utför och
uppvisar mot varandra”. Som tidigare nämnts uppstår det förändringar i företag vid byte
av redovisningsstandard vilket påverkar hela företagets styrning (Hassan, 2005). Då syftet
med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever efter
konvertering till IFRS kan det förekomma förändringar inom företagskulturen i företaget.
Forskning visar att företagskultur har en stark relation med organisatorisk förändring
Murphy et al., 2013; Naranjo-Valencia et al., 2016). Även relationen mellan
företagskultur och implementeringen av en ny strategi eller ny struktur är positiv enligt
tidigare forskning (Ahmadi et al., 2012). Därför är det troligt att medarbetare upplever
en förändring i företagskultur efter konverteringen till IFRS. Enligt Philipson (2011) leder
företagskultur till högre kvalitet på företagets tjänster och produkter och därmed till bättre
lönsamhet eller kostnadseffektivitet. Som nämnts visar tidigare studier att konverteringen
till IFRS bidrar till ökad tillväxt (Bruggemann, Hitz & Sellhorn, 2013), vilket kan bero
på en förändrad företagskultur. På grund av detta samband kanske medarbetarna upplever
en förändring i prestation och arbetsuppgifter.
Konvertering till IFRS innebär en förändring för företag (Skinner, 2008; Gordon, Loeb,
& Zhu, 2012). Vid förändringar kan företagskultur ses som en ledstjärna för vad som är
rätt och fel för dess medlemmar (Eriksson-Zetterqvist et al., 2005). Företagskulturen kan
minska osäkerheten vid förändring och fungera som ett hjälpmedel för att socialisera in
nya medlemmar i en grupp (Eriksson-Zetterqvist et al., 2005). Tidigare forskning har
kommit fram till att konvertering till IFRS har bidragit till fler anställda (Bruggemann,
Hitz, & Sellhorn, 2013) vilket kan innebära att företagskulturen har gjort att både ny och
befintlig personal har upplevt minskad osäkerhet på förändringarna som tillkommit efter
konverteringen till IFRS.
Enligt Alvesson och Svenningsson (2008) handlar inte kultur enbart om beteende utan
mer om de bakomliggande informella faktorerna som styr beteendet. Arbetsuppgifter och
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arbetsplats ska samspela med företagskulturen, det företaget står för (Alvesson &
Svenning, 2008). Det medarbetaren gör och de villkor de arbetar under kan inte strida
mot företagskulturen (Alvesson & Svenning, 2008). Kulturen formar klimatet på
arbetsplatsen och vägleder medarbetar i det vardagliga arbetet (Philipson, 2011). Efter
konverteringen kan medarbetare ha upplevt förändringar i företagskultur som har gjort att
det har uppkommit förändringar i arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Vid strategisk
förändring påverkas ett företags kultur, hur mycket kan varierar (Cummings & Worley,
2001). Enligt Ackerman & Anderson (2001) skapar ett skifte i ett företags kultur även
förändring i medarbetarens arbetssätt. Detta gör företagskultur relevant för att uppnå
denna studies syfte som är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter konvertering till IFRS.

3.4 Teorier
Detta kapitel innehåller teorier som anses relevanta för att uppnå studiens syfte. Teorierna
som presenteras är legitimitetsteorin och institutionell teori.
3.4.1 Legitimitetsteorin
Legitimitet definieras enligt Lindblom (1994, s.2) som:
"Ett tillstånd eller status som existerar när enhetens värderingssystem
överensstämmer med värderingssystemet i det större sociala systemet där enheten
ingår. När skillnader mellan dessa värderingssystem uppstår, aktuella eller
potentiella, föreligger hot för enhetens legitimitet." (Lindblom, 1994, s.2).

Suchman (1995) förklarar att legitimitet är som en påtryckning från samhällets normer
och värderingar till organisationer. Organisationer får ökad legitimitet om deras normer
och värderingar stämmer överens med samhällets (Eriksson-Zetterquist, Kallinge, &
Styhre, 2005). När en organisation strävar efter att stämma överens med de påtryckningar
som förs fram av samhället blir organisationen accepterad och organisationen får ökad
legitimitet (Suchman, 1995).
Legitimitetsteorin bygger på att organisationen och dess intressenter är beroende av
varandra. Företag är beroende av sina intressenter. Samhället har stor inverkan på
organisationer där det kan bli förändringar i beteendet på företag för att anpassa sig till
samhället krav. Enligt legitimitetsteorin finns ett socialt kontrakt mellan organisationen
och intressenter där lagstiftningen är ett exempel (Campbell, 2000). Här finns en direkt
koppling till konverteringen till IFRS i samband med börsnotering. Noterade bolag har
varit tvungna att anpassa och ändra sitt beteende genom att följa IFRS lagar och
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standarder vilket också har inneburit förändringar för medarbetare. Det sociala kontraktet
mellan företag och dess intressenter kan också vara där samhället accepterar företagets
agerande om fördelarna av agerandet överstiger nackdelarna (O´Donovan, 2002).
Företagets fortsatta existens hotas om dess intressenter anser att företaget har brutit mot
detta sociala kontrakt genom att företaget inte har agerat enligt de förväntningar och de
krav som ställs på företaget (Deegan & Unerman, 2011). Om företaget inte lever upp till
kraven kan det innebära att kunder slutar konsumera de varor som företaget
tillhandahåller marknaden eller att leverantörer slutar leverera (Brown & Deegan, 1998).
Tidigare studier visar att en av anledningarna till att företag konverterar till IFRS är för
att företag vill upplevas som legitima av samhället som gör att företagets trovärdighet
ökar, redovisningen upplevs legitim och osäkerheten mellan företag och intressenter
minskar (Christensen, 2012). Då syftet med denna studie är att undersöka vilka
förändringar medarbetare upplever efter en konvertering till IFRS är det relevant för
studiens innehåll att undersöka om medarbetare upplever en förändring i legitimitet efter
konverteringen. Den förändringen kan även innebära om medarbetarna upplever att
intressenter har fått en förändrad syn på företaget efter konverteringen.
De rättliga kraven som ställs på företaget, i form av lagar och regler, bör anses som
kontraktets grundläggande krav och samhällets förväntningar, det vill säga de ickelagstiftande, bör ses som de underförstådda krav som finns på företaget (Brown &
Deegan,

1998).

Samhällets

förväntningar

kan

vara

sådana

som

företagets

hållbarhetsarbete, arbetsförhållande för anställda eller andra människorättsliga
ställningstagande. I samband med börsnotering och konvertering till IFRS får företaget
andra rättsliga krav men där kan även tillkomma förväntningar på företaget från kunder,
leverantörer och anställda som innebär en förändring för medarbetarna (Dowling &
Pfeffer, 1975). Eftersom att medarbetare har olika befattningar och kommer i kontakt med
olika intressenter, är det intressant för studien att undersöka om medarbetarna har upplevt
att företaget har fått ökad legitimitet av intressenter. Vidare kan förändringen för
medarbetaren kan innebära att företaget arbetssätt har förändrats för att uppfylla de
förväntningar som ställs av intressenter vilket leder till att det blir en förändring för
medarbetaren efter konverteringen.
Flera forskare argumenterar att en av redovisningens huvudsakliga funktion är att
legitimisterna företagets existens, vilket medför att rapportering har ett strategiskt syfte
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och byte av redovisningsnorm blir en strategisk förändring för företaget för att behålla
legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975).
Legitimitet krävs för att bland annat att minimera risker och kostnader och upprätthålla
rykte samt tillit. Legitimitet är dynamisk, vilket innebär att företag måste anpassa sig till
förändringar (Deegan & Unerman, 2011). Börsnoterade företag har varit tvungna att
anpassa sin redovisning genom den obligatoriska konverteringen av IFRS vilket har
medfört förändringar för medarbetarna. Enligt legitimitetsteori är det också viktigt för
företag att vara pålitligt och dess intressenter känner en tillit gentemot företaget (Skinner,
2008). Tidigare studier har visat att börsnotering och konvertering till IFRS resulterar i
ökat förtroende, pålitlighet och tillit från omvärlden för företaget (Skinner, 2008).
Konverteringen bidrar vidare med att minimera riskerna för manipulation för finansiella
rapporter (Deegan & Unerman, 2011). Genom att företag försöker upplevas som legitima
av intressenter kan detta innebära att medarbetare upplever förändringar på arbetsplatsen
och arbetsuppgifter där fokus ligger på att uppfylla de förväntningarna intressenter har på
företaget. Med hjälp av legitimitetsteori kan författarna analysera och förstå om
medarbetare upplever en förändring i legitimitet är efter konverteringen till IFRS
Enligt Skinner (2008) är ett företag beroende av sina intressenter, detta innebära att
företag anpassar sig till förändringar för att behålla legitimitet och sina intressenter. Dessa
förändringar torde även innebära förändringar för medarbetare vilket gör teorin relevant
för denna studies syfte; är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter IFRS konvertering.
3.4.2 Institutionell teori
Begreppet legitimitet är centralt även i institutionell teori, främst i nyinstitutionella studier
(Eriksson-Zetterqvist, 2009). I sökandet efter legitimitet kommer företag att förändras då
de anpassar sig till de förändrade normerna som ställs av intressenter (ErikssonZetterqvist, 2009). Då syftet med denna studie är att undersöka och förstå vilka
förändringar medarbetare upplever efter konverteringen, kan detta innebär att de
förändringar företag gör för att anpassa sig till de normer som ställs av intressenter leder
till att medarbetaren upplever förändringar. Legitimitet har likheter med status och rykte
då begreppen fokuserar på företagets kulturella faktorer. Till skillnad från rykte och status
behöver legitimitet främst vara tillfredsställd, det vill säga uppnådd (Eriksson-Zetterqvist,
2009). Detta gör att även institutionell teori är relevant för denna uppsats och dess syfte.
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Denna uppsats undersöker vilka förändringar en medarbetare upplever efter företag blivit
börsnoterat och konverterat till redovisningsstandarden IFRS. Institutionell teori ger
studien en inblick och förståelse om att företag anpassar sig efter förväntningar som ställs
av intressenter för att öka legitimiteten vilket även kan medför förändringar för
medarbetare.
Ett av syften med införandet av IFRS för Europeiska kommissionen, är att skapa ett
gemensamt språk för redovisningen, vilket leder till att investerare kan jämföra bolag på
en internationell nivå (Jeanjean & Slowly, 2008). Detta torde innebära att företag får ökad
legitimiteten av investerare efter konvertering till IFRS. Det är relevant för studiens syfte
att undersöka om medarbetare också upplever att legitimiteten är förändrad av investerare
och andra intressenter. Denna teori anses därför kunna hjälpa författarna att analysera
insamlad empiri om den förändring medarbetare upplever på företagen efter
konverteringarna till IFRS.
Institutionell teori förklarar hur organisationer influeras av sin omvärld och hur
organisationer följer regler där syftet för organisationer är att få legitimitet, resurser och
därmed överleva (Carpenter & Feroz, 2001). Som tidigare nämnts bidrar konvertering till
IFRS till jämförbara finansiella rapporter vilket leder till ett ökat intresse för både
inhemska och utländska investerare (Daske, Hail, Leuz, & Verdi, 2008). Genom att
företag får ett ökat intresse från sin omvärld leder detta till att företag ökar sin legitimitet
och resurser genom investeringar samt att företag fortsätter att utvecklas i framtiden
(Daske, Hail, Leuz, & Verdi, 2008). Detta borde innebära att det blir förändringar för
medarbetare på arbetsplatsen för att kunna öka företagets legitimitet. Enligt Granberg
(2003) är det ledningens ansvar och uppgift att upprätthålla en god relation med sina
medarbetare i samband med en förändring, för att på så sätt behålla eller öka legitimitet
för företaget. Tidigare studier visar att de resurser som ökar vid konvertering till IFRS
kan vara av olika karaktärer. IT-system och andra system medarbetare arbetar i och med
är en sorts resurs (Lindvall, 2011). Som nämnt tidigare kan även medarbetare ses som
företagets viktigaste resurs (Alvesson, 2004). Vidare menar Alvesson (2004) att den
mänskliga kunskapen har blivit en viktig resurs för företaget. Begreppet kunskap har
definierats av Granberg (2011) som ”fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar
en verksamhet”. Detta kan vara av intresse för att besvara denna studies frågeställning;
Vilka förändringar upplever medarbetare efter konvertering till IFRS?
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Institutionell teori belyser hur agerande i företag följer det som tas för givet, och hur
företag följer regler, såväl formella som informella, snarare än att välja rationella sätt att
handla (Eriksson-Zetterquist, 2009). Att ett företag vars aktier finns på en reglerad
marknad enligt lag måste redovisa i enlighet med IFRS gör institutionell teori relevant för
syftet på denna studie. Vidare säger Eriksson-Zetterqvist (2009) att teorin belyser hur
företag förändras och hur de tar till sig idéer om förändring, vilket kan vara till hjälp för
att uppnå denna studies syfte att få en djupare förståelse för de förändringar medarbetare
upplever efter företag har konverterat till IFRS.
Dillard, Rigsby och Goodman (2004) förklarar att institutionell teorin handlar om att
utvecklingen och värderingar är det som ligger till grund för en organisations egenskaper.
Konvertering till IFRS tillsammans med börsnotering blir en del av ett företags
utveckling, därmed enligt Dillard, Rigsby och Goodman (2004) och institutionell teori är
konverteringen även sammankopplad med företagets värderingar och egenskaper. Efter
konverteringen kan dessa värderingar och egenskaper ha förändrats och påverkat
medarbetarens arbetsplats och arbetsuppgifter.
Enligt

Eriksson-Zetterqvist

organisationsutveckling,

där

(2009)
byte

betecknar

av

Institutionell

redovisningsnorm

kan

isomorfism
ses

som

en

organisationsutveckling. Genom att vara lika andra företag är det lättare att genomför
transaktioner, att rekrytera karriärorienterad personal och ses som legitim (ErikssonZetterqvist, 2009; Deegan & Unerman, 2011). Detta borde därmed göra teorin relevant
för denna studie och för att förstå de förändringar som medarbetarna upplever efter
konvertering till ny redovisningsnorm, IFRS. Dessa förändringar kan vara att
medarbetaren upplever att företaget känns mer legitim och har lättare att rekrytera
personal.
Många forskare och studier argumenterar för att nyinstitutionell teori kan användas för
att förstå en organisatorisk förändring (Brint och Karabel, 1991; Greenwood och Hinings,
1996; Hoffman, 1999). Förändring kommer dock fortfarande att ses som ett undantag i
de övriga stabila organisationerna enligt teorin (Powell & Dimaggio, 1991). Greenwood
och Hinings (1996) menar att hastighet i förändringar varierar mellan sektorer beroende
på sektorernas struktur. I relation till Powell och Dimaggio (1991) menade de att mer
marknadsorienterade

delar

av

ett

företag,

såsom

marknadsföring

och

personalavdelningen, har större möjlighet att förändra sig (Eriksson-Zetterqvist, 2009).
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Detta kan innebära att medarbetare i de mer marknadsorienterade avdelningarna på
företaget upplever större förändringar i samband med konvertering till IFRS än andra
medarbetare.
Institutionell teori säger att ett företags struktur är starkt sammankopplat med vad
företaget gör och vilken teknik som används (Woodward, 1980; Thompson, 1967; Scott,
1983). Går företaget över till en annan uppgift eller byter teknik, som i denna studie skulle
vara byte av redovisningsprincip, så kommer den formella strukturen att förändras (Scott,
1983). Enligt Scott (1983) är arbetsuppgifter kopplade till företagets struktur och detta
kan innebära att även dessa kommer förändras för medarbetaren efter konvertering till
IFRS.

3.5 Undersökningsmodell

Figur 2. Undersökningsmodell

Den information som finns i kapitel ett tillsammans med studiens teoretiska referensram
sammanfattas i Figur 2. Undersökningsmodell. Förändringarna har delats in i sju grupper,
inom vilka områden tidigare studier och teorier säger att förändringar sker för företag
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efter konvertering till IFRS. Dessa leder sedan till förändring i företaget vilket leder fram
till boxen längst till höger och denna studiens syfte, att undersöka vilka förändringar
medarbetare upplever efter konvertering till IFRS. Denna undersökningsmodell ligger till
grund för skapandet av intervjuguiden som presenteras senare i uppsatsen. Vidare ligger
även denna undersökningsmodell till grund för modell 5.1 Analysmodellen som används
i uppsatsens analys. Med hjälp av denna undersökningsmodell vill författarna uppnå
uppsatsens syfte att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på företag efter
konvertering

till

IFRS.

Undersökningsmodellen

förklaras

djupare

i

3.6

Kapitelsammanfattning.

3.6 Kapitelsammanfattning
I detta avsnitt sammanfattas den teoretiska referensramen med utgångspunkt från modell
3.1 Undersökningsmodell.
Tidigare studier om organisatorisk förändring visar att byte av redovisningsnorm innebär
en strategisk förändring i ett företag där företagets förhållande till intressenter förändras
(Hassan, 2005). En strategisk förändring kan skapa osäkerhet, stress och negativa
reaktioner hos medarbetare (Rafferty & Griffin, 2006; Waddell & Sohal, 1998). För att
förhindra dessa reaktioner och ge medarbetare en mer positiv inställning säger tidigare
forskning om organisatorisk förändring att medarbetarna bör få ökad kunskap om
förändringsprocessen (Frahm & Brown, 2007). Detta kan innebära att medarbetaren
upplever förändringar efter konverteringen som skulle kunna innebära att efter
konvertering till IFRS har företag tillhandahållit sina medarbetare information och viss
utbildning om den förändring som företaget genomgår.
Tidigare studier visar att företagskultur har en stark relation till organisatorisk förändring
och även till ett dynamiskt företags prestation och innovation (Murphy et al., 2013;
Naranja-Valencia, Jimenez-Jimenez, & Sans-Valle, 2016). Som tidigare nämnts är
konvertering till IFRS en organisatorisk förändring. Då syftet med denna studie är att
undersöka och förstå vilka förändringar medarbetare upplever efter konvertering till IFRS
är det intressant för studiens innehåll att undersöka om medarbetaren upplever att
företagskulturen är förändrad eftersom att företagskultur är starkt relaterat till
organisatorisk förändring.
Enligt Ahrenfelt (2013) är det viktigt att informationsflödet mellan ledning och
medarbetare är fullständig före och under en förändringsprocess för att denne ska bli
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lyckad. Vidare visar tidigare studier att informationssymmetrin mellan företaget och
interna samt externa intressenter minskar efter konvertering till IFRS (Francis, Khurana,
Mrtin, & Pereira, 2008). Detta skulle kunna innebära att medarbetarna har upplevt en
förändring i informationsflödet från ledningen i samband med konverteringen, men även
efter konvertering till IFRS.
Enligt

Alvesson

(2008)

ska

arbetsuppgifter

och

arbetsplats

samspela

med

företagskulturen och en förändrad företagskultur kan därmed även skapa förändringar i
arbetsuppgifter och arbetsplats. Vidare tyder tidigare forskning på att implementeringen
av IFRS ökar medarbetares arbetsuppgifter (Weaver & Wood, 2015). Detta kan innebära
att medarbetare upplever en förändring i arbetsplats och arbetsuppgifter om
företagskulturen upplevs förändrad efter konverteringen till IFRS.
Institutionell teori ger förklaring till hur företag influeras av andra företag vilket skapar
homogenitet, vilket ger ökad legitimitet men även en ökning av resurser. Tidigare
forskning har gjort koppling mellan IFRS konvertering och institutionell teori och
förklarat hur konvertering ökar både inhemska och utländska investerare för företaget
vilket ger ökade resurser (Carpenter & Feroz, 2001). Detta skulle kunna innebära att en
ökning av företagets resurser som ett resultat av konverteringen kommer ge förändringar
även för medarbetaren. Enligt Lindvall (2009) är företagets IT system en viktig resurs.
Även medarbetare är en viktig resurs för företaget (Syren, 2011). Enligt Knapasjö (2016)
är medarbetaren och dennes kunskap företagets viktigaste resurs.
Både institutionell teori och legitimitetsteorin kan användas för att förklara den ökade
legitimiteten som företag får efter konvertering till IFRS, genom att följa regler får företag
legitimitet. Dillard, Rigsby och Goodman (2004) förklarar att institutionell teorin handlar
om att utvecklingen och värderingar är det som ligger till grund för en organisations
egenskaper, där konvertering till IFRS är en del av företagets utveckling och därmed även
kan förändra företagets egenskaper. Vidare förklarar legitimitetsteorin att företag är
beroende av sina intressenter och deras förtroende för företaget (Skinner, 2008).
Legitimitet är dynamisk, vilket innebär att företag måste anpassa sig till förändringar för
att behålla intressenters tillit (Deegan & Unerman, 2001). Detta kan innebära att när
företag anpassar sig till de förväntningar som ställs av dess intressenter för att öka sin
legitimitet kan detta leda till att medarbetar upplever en skillnad i legitimitet efter
konverteringen till IFRS.
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4. Empirisk metod
I likhet med vetenskaplig metod, beror valet av datainsamling på vad som bäst kan
besvara uppsatsens frågeställning och syfte (Denscombe, 2016). I detta kapitel ges en
presentation av studiens tillvägagångssätt och kvalitetsgranskning. Kapitlet avslutas med
källkritik

där

författarnas

åsikter

presenteras

kring

tillvägagångsättet

och

kvalitetsgranskning.

4.1 Tillvägagångsätt
I denna del presenteras författarnas tillvägagångsätt för insamling av empiri. Avsnittet
redovisar hur författarna har gått tillväga när det gäller datainsamling, urval, intervjuer
samt intervjuguide.
4.1.1 Datainsamling
Data samlas in för att kunna besvara studiens syfte, vilket gör forskarna familjära med
den insamlade informationen (Bryman & Bell, 2003). Syftet med denna studie är att
undersöka vilka förändringar medarbetare upplever efter konvertering till IFRS. För att
få en förståelse om vilka förändringar medarbetare upplever efter konvertering till IFRS
har författarna valt en kvalitativ forskning i denna studie, där valet av kvalitativ
datainsamling stod mellan intervjuer, gruppdiskussioner och beteendeobservationer
(Denscombe, 2009). I denna studie har intervjuer valts för datainsamling för att intervjuer
ansågs vara mest lämpad för att kunna få en förståelse om vilka förändringar medarbetare
upplever efter konvertering till IFRS.
Vidare har semistrukturerade intervjuer valts. Fördelen med semistrukturerade intervjuer
är att det finns utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor samt att intervjuaren kan
förtydliga sina frågor och undvika missförstånd med respondenten. En nackdel med
semistrukturerade intervjuer är intervjueffekten. Det innebär att intervjuaren kan påverka
respondenten genom sitt uppträdande och omedvetet styra svaren i den riktning som
intervjuaren vill (Denscombe, 2016). Intervjuerna som har genomförts har både varit
personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Med telefonintervju kunde författarna nå
respondenter som geografiskt sätt var svåra att ha en personlig intervju med (Saunders et
al., 2007). Telefonintervjuer kan ge både tillförlitlig och lika bra information som
personliga intervjuer (Denscombe, 2009). En fördel med telefonintervju är att de är mer
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kostnadseffektiva samt mer tidseffektiva än fysiska intervjuer (Denscombe, 2016). En
nackdel som kan upplevas med telefonintervjuer är att intervjuaren inte lika lätt kan känna
av om respondentens information är sann (Darmer & Freytag, 1995).
Den information som finns i kapitel ett till tre, inledning, IFRS samt teoretiska
referensram, är bakgrundsinformation till det valda ämnet i denna studie. Data som
samlats in via intervjuer måste grundas på bakgrundsinformation för att komma rätt i sitt
sammanhang (Denscombe, 2009). Det gör att den information som finns tillgänglig inom
det aktuella ämnet ska utforskas innan ny information samlas in. Insamlade data kommer
att jämföras med insamlad bakgrundinformation, för att besvara uppnå studiens syfte,
som är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på företag efter
konvertering till IFRS.
4.1.2 Urval
Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter IFRS konvertering. Urvalet för vilka företag som ska intervjuas har gjorts
genom subjektivt urval. Detta innebär att de företag och respondenter som ska intervjuas
väljs ut av forskaren då det företaget eller den personen har en viss position eller kunskap
som forskaren vill få information av (Denscombe, 2009). För att uppnå studiens syfte och
hitta lämpliga företag att kontakta angående intervjuer har författarna tagit hjälp av
Nasdaq Nordic, där information om börsnoterade företag finns tillgänglig.
Vidare har författarna noterat var företagens huvudkontor ligger i Sverige för att undvika
för stor geografisk spridning. Därefter har mejl skickats ut till totalt 34 identifierade
företag som nyligen konverterat till IFRS med frågan om intresse och möjlighet för
intervju. Mejlen skickades till kontaktpersoner på företagen vars mejladresser hittades på
respektive företags hemsida. Mejlet skulle även förbereda företagen på det kommande
samtalet från författarna. Det är värdefullt med bakgrundsmaterial när intervjuer skall
genomföras och som utgångspunkt för intervjun innehöll mejlet en presentation av
författarna och uppsatsens syfte samt exempel på områden som intervjun skulle behandla
(se Bilaga 2. Introduktionsmejl). Åtta personer från olika företag svarade omgående via
mejl där de avböjde medverkan. Därefter kontaktades personer från resterande företag via
telefon. Majoriteten avböjde sin medverkan, men två personer från olika företag ville
ställa upp. Båda personerna arbetade på företag vars huvudkontor var placerat i
Stockholm och intervjuer bokades in med två medarbetare på varje arbetsplats veckan
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därpå. Fler intervjuer försökte bokas med där fanns inte tid bland medarbetare på
företagen. Tyvärr återkopplade en av kontaktpersonerna och avbokade både inplanerade
intervjuer på ett av företagen innan intervjutillfället. Detta på grund av interna konflikter
enligt personen. Det företag i Stockholm där intervjuerna ägde rum kommer att tituleras
som företag X i denna studie. Kontaktpersonen som mottog mejl och som kontaktades
via telefon på företag X är samma person som i studien kommer att kallas respondent A.
Genom författarnas personliga kontakter skapades kontakt med ett större globalt företag
med kontor i hela Skandinavien. Efter telefonkontakt med huvudkontoret i Sverige ansåg
kontaktpersonen att de mest kompetenta medarbetarna att svara IFRS relaterade frågor
befann sig på kontoret i Helsingfors varpå en anställd inom sälj kontaktades och
telefonintervjuer bokades. Detta då avståndet mellan Kristianstad och Helsingfors samt
den begränsade tiden omöjliggjorde personlig intervju. Detta företag kommer att tituleras
som företag Y i denna studie.
När analysarbetet i denna studie skulle påbörjas gjordes ett nytt försök att få någon
intervju till med medarbetare från företagen. Ett nytt mejl skickades ut till flertalet
medarbetare (se Bilaga 3. Kompletterings-intervju, mejl). I företag X kunde nu ytterligare
en medarbetare ställa upp på en telefonintervju. Medarbetaren hade ett stressigt schema
och önskade en kortare intervju. I Bilaga 3 har denna intervjustudie felaktigt titulerats
fallstudie. Detta tror vi inte har haft betydelse för medarbetarnas val att ställa upp på
intervju eller inte.
Tabell 1. Sammanställning av samtliga respondenters bakgrund

4.1.3 Intervjuer
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter konverteringen av IFRS och därför har denna studie använt sig av
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer benämns även som informella
intervjuer och har en låg grad av standardisering (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Detta
33

Simic & Tinglöf

innebär att intervjuerna som kommer genomföras kan förväntas ta en ny vändning och ge
andra infallsvinklar än de ursprungliga. Denna intervjuform ger respondenten större
möjlighet att formulera sig fritt och intervjuaren kan ställa följdfrågor samt anpassa sig
efter situationen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Intervjuaren får möjlighet att komplettera
intervjuguiden vid intervjutillfället med ytterligare frågeställningar för att få en djupare
förståelse (Yin, 2003). Vidare har två telefonintervju gjorts, telefonintervju valdes på
grund av det stora geografiska avståndet mellan Kristianstad och respondenterna i
Finland. Telefonintervju är mer kostnadseffektiva samt tidseffektiva än fysiska intervjuer,
vilket kan betraktas som en fördel (Denscombe, 2016). En nackdel med telefonintervjuer
är att intervjuaren inte lika lätt kan känna om respondentens information är riktig (Darmer
& Freytag, 1995). För att utöka empirin valde författarna att genomföra ytterligare en
telefonintervju med en respondent från företaget i Stockholm. Svaren i den femte och
sista intervjun skiljde sig inte nämnvärd från de tidigare genomförda intervjuerna.
Därmed anser författarna att empirisk mättnad har infunnit sig. Empirisk mättnad innebär
att inga nya åsikter kommer fram i nya intervjuer, vilket är viktigt för att kunna dra
slutsatser (Bryman & Bell, 2005).
De två intervjuerna i Stockholm ägde rum på respektive medarbetares kontor och under
telefonintervjuerna befann sig samtliga respondenter på sina kontor. Före samtliga
intervjuer påbörjades fick respondenten frågan om han gav sin tillåtelse att spela in
intervjun och intervjuaren berättade att all information och allt som respondenten berättar
under intervjun kommer behandlas konfidentiellt. Detta för att skapa tillit och en god
relation som är viktigt inför en intervju (Denscombe, 2009). Genom att spela in intervjuer
kan intervjuaren få ett större fokus och vara mer närvarande vid en intervju (Yin, 2003).
Enligt Patel och Davidson (2011) säkerställs reliabiliteten när intervjun spelas in för att
där senare ska finnas möjlighet att analysera mer ingående.
Intervjuaren har vid en personlig intervju möjlighet att granska respondentens
kroppsspråk och ställa följdfrågor under intervjun samt få en fullständig återblick av
intervjun vid transkribering (Yin, 2003). Denscombe (2016) betonar också att en
inspelning av intervju ger en mer tillförlitlighet på materialet som transkriberas.
Intervjun börjar med uppvärmningsfrågor för att skapa en avslappnad ton och för att få
en uppfattning om respondenten och dennes arbete. Därefter följer två huvudfrågor om
vad förändringen inneburit för respondentens arbetsuppgifter och företaget som
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arbetsplats. Resterande intervjufrågor användes för att få ytterligare information om
förändringarna som inte framkom av de två första huvudfrågorna. Som tidigare nämnts
har denna studie använt sig av semistrukturerade intervjuer vilket har medfört att de olika
intervjuerna har haft en liten skillnad i utformningen. Intervjuaren har haft möjlighet
under intervjun att gräva djupare i information som respondenten förmedlade, detta har
medfört att det har förekommit en liten skillnad i utformningen av intervjuerna. Vidare
har intervjuerna har transkriberats för att kunna skriva ner all information som framkom
från intervjuerna. Insamlade data måste behandlas och sorteras för att vara användbart
både i forskningssyfte och i en analys (Denscombe, 2016). Transkriberingarna gjordes
maximalt två timmar efter intervjun ägde rum. Fördelen med att transkribering av en
intervju sker direkt efter den avslutas är att intervjuarens minne är färskt och
transkriberingen blir korrekt (Gilham, 2008). Transkription är ett första steg i analysen,
där tal förvandlas till text och är ett tolkningssteg (Alvehus, 2013). Slutligen kodades alla
transkriberingar för att lättare kunna analysera materialet som framkom från intervjuerna.
Tabell 2. Sammanställning av samtliga intervjuer

4.1.4 Intervjuguide
För att få svar på studiens frågeställning och uppnå studies syfte, som är att undersöka
vilka förändringar medarbetare upplever på företag efter konvertering till IFRS har en
intervjuguide utformats (se Bilaga 4. Intervjuguide). Inför sista och kortare intervjun med
respondent E utformades en ny kortare intervjuguide (se Bilaga 5. Intervjuguide 2). Den
kortare intervjuguiden är framtagen med hjälp av första intervjuguiden, där några frågor
har kortats ner och omformulerats på grund av den korta tidsaspekten respondenten hade
att utföra intervjun på. Inför intervjuerna har arbete med formulering av intervjufrågor
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bearbetats där frågorna har en stor betydelse för att kunna få så mycket information som
möjligt under intervjun och för att jämförbarheten mellan de olika intervjuerna ska vara
hög (May, 2001). Vid framtagandet av intervjuguiden har den teoretiska referensramen
och de valda teorierna studerats för att på så vis komma fram till relevanta frågor som
svarar på uppsatsens syfte. Intervjuguiden inleds med uppvärmningsfrågor vilket är
allmänna frågor om respondenterna och deras roll i förhållande till intervjuns
övergripande ämne (Denscombe, 2009). Vidare finns två huvudfrågor om
respondenternas tankar kring arbetsuppgifter och arbetsplats både innan och efter
konvertering. Tanken med dessa två frågor är att låta respondenterna tala fritt om det har
skett förändringar på arbetsplatsen. Dessa två frågor är förknippade till all forskning och
teori som finns i den teoretiska referensramen. Resterande intervjufrågor är till för få
information som inte nämndes i intervjuns huvudfrågor. Syftet med intervjufråga tre och
fyra är att få fram information om det har skett andra förändringar på företaget än
arbetsuppgifter eller om det ställs andra krav på medarbetare efter konverteringen till
IFRS.

Dessa frågor är också förknippade med organisatorisk förändring och

företagskultur i den teoretiska referensramen. Vidare är syftet med intervjufrågorna fem,
sex, nio och tio att samla information om medarbetarna upplever att företagets
intressenter har fått en förändrad syn efter konverteringen till IFRS. Dessa frågor är
baserade på avsnittet i den teoretiska referensramen om företagskultur, samt legitimitetsoch institutionell teori. Syftet med fråga sju och åtta är för att samla information om hur
informationsflödet upplevs på börsnoterade företag. Dessa frågor är förknippade med
organisatorisk förändring samt tidigare studier om konvertering till IFRS. Slutligen
avslutas intervjun med två frågor där syftet är att samla information om hur medarbetares
inställning är till förändringsprocessen och om några hinder eller motstånd har inträffat.
Dessa två frågor är baserade på studiens första kapitel samt organisatorisk förändring.

4.2 Sammanställning av intervjuer och analysmodell
För att tolka det empiriska materialet och förstå de förändringar medarbetare upplever
efter konvertering till IFRS, har transkriberingen av intervjuerna kodats och en
analysmodell har därefter utformats (se Figur 3. Analysmodell). Modell 3.1
Undersökningsmodell tillsammans med det empiriska materialet ligger till grund för
utformningen av studiens analysmodell.
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4.2.1 Analysmodell
När författarna läste igenom samtliga transkriberingarna av intervjuerna och diskuterade
dessa växte en analysmodell fram. Undersökningsmodellen (se Figur 2.) ligger till
grund för Analysmodellen (se Figur 3.). Med hjälp av analysmodell kodades sedan
intervjuerna. Modellen visar vilka underliggande rubriker till de sju grupper från
Undersökningsmodellen som kodats under respektive grupp.

Figur 3. Analysmodell.
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4.2.2 Kodning av intervjuer
Utifrån intervjuernas transkriberingar har författarna kodat respondenternas svar. I Tabell
3. Kodning av strategisk Förändring, Urval av respondenternas svar, är exempel som visar
hur kodningen har skett.
Tabell 3. Kodning Strategisk Förändring, Urval av respondenters svar

Vidare gjordes en sammanfattande och mer lättöverskådlig tabell av respondenters svar.
Ett exempel på hur en sådan lättöverskådlig tabell såg ut i analysarbetet visas i Tabell 4.
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Tabell 4. Sammanställning Inställning/Motstånd

4.3 Kvalitetsgranskning
I denna del presenteras kvalitetsgranskningen på studien. Denna del innehåller en
redogörelse för forskningens trovärdighet, metodkritik, forskningsetiska principer samt
källkritik.
4.3.1 Forskningens trovärdighet
Om en studie ska anses vara användbar inom forskningsvärlden är dess trovärdighet
viktig (Denscombe, 2016). Denna studie utgår ifrån Robert K. Yin (2003) fyra kriterier
för att bedöma kvalitén på en studie: Construct Validity, Internal Validity, External
Validity samt Reliability.
Construct Validity kan översättas till validitet. En forsknings validitet avgörs om data har
inhämtats på korrekt sätt och om det är relevant data för forskningen. I denna studie har
respondenter från olika företag och med olika ställningar inom företaget intervjuats vilket
ger en variation av respondenter. En variation av respondenter är avgörande för
forskningens validitet (Yin, 2003).
Internal Validity kan översättas till tillförlitlighet. En forsknings tillförlitlighet bygger på
hur den insamlade data har analyserats och om det är den data som är mest lämpad för att
uppnå forskningens syfte (Yin, 2003). En hög tillförlitlighet på en studie kräver att studien
objektivt redogör för procedur, metoder och analyser (Denscombe, 2016). För att öka
denna studiens tillförlitlighet har noggranna förklaringar gjorts vid studiens procedur, val
av metoder och teorier. Studien har genomförts med den forskningsfilosofin,
forskningsansats samt teorianvändning som anses av författarna bäst lämpad för att uppnå
studiens syfte.
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External Validity kan översättas till generaliserbarhet. En kvalitativ studie är svår att göra
generaliserbar för att forskningens slutsats är resultatet av tolkning från forskaren eller
forskarna (Denscombe, 2016). Respondenternas svar i intervjuer kan vara resultatet av
andra okända faktorer för forskaren som är oberoende av forskningens syfte (Yin, 2003).
Alvehus (2013) menar att det är högst osannolikt at erhålla identiska svar från en
respondent under två olika intervjuer. Generaliserbarhet grundar sig i en bredare
population (Denscombe, 2016). Detta gör generaliserbarheten svår i denna studie.
Reliability kan översättas till reliabilitet och objektivitet. Objektiviteten är betydelsefull
om undersökningen ska kunna utföras av andra forskare och komma till likadan slutsats.
Målet med reliabilitet är att minimera fel och fördomar i studien (Yin, 2003). Vid en
kvalitativ studie är det svårt att eliminera subjektivitet från forskaren då analys vid
kvalitativ forskning bygger på tolkning (Denscombe, 2016). Insamlad empiri är unik vid
kvalitativa undersökningar vilket för den svår att upprepa (Denscombe, 2016). I denna
studie är målsättningen att inte låta egna värderingar och åsikter påverka resultatet och
därmed behålla objektivitet. Den mänskliga faktorn försvårar att uppnå fullständigt saklig
studie. Personliga värderingar, förförståelse och tidigare kunskap hos forskaren är svårt
att bortse från vilket för det svårt att genomföra studien med en fullständig objektivitet.
4.3.2 Metodkritik
Kvalitativa intervjustudier har kritiserats för att begränsa möjligheten att generalisera
resultatet och försvåra en reproduktion av forskningen (Bryman & Bell, 2005).
Vid användning av intervjuer som datainsamlingsmetod finns där en risk att respondenten
ger intervjuaren den information denne vill höra genom reflexivet och inte respondentens
egna tankar och åsikter (Yin, 2003). En annan svaghet med intervjuer kan vara dåligt
artikulerade frågor som ger partisk information samt felaktigheter vid återkallelse av
intervjun (Yin, 2003). Semi-strukturerad intervjuteknik innebär att frågorna kan anpassas
till situationen men det innebär även att analysen försvåras då samtliga respondenter inte
får exakt samma frågor (Yin, 2003). Andra negativa aspekter med intervjuer är att de är
tidskrävande, att dataanalys måste genomföras, hämningar, resurser och den tidigare
nämnda intervjueffekten (Denscombe, 2009). Hämningar innebär att respondenten blir
påverkad om intervjun hålls i en konstgjord miljö och att samtalet spelas in. Resurser
innebär hur tid- och kostnadskrävande intervjuer kan bli att utföras ansikte mot ansikte.
Problemet uppstår när respondenterna är utspridda geografiskt (Denscombe, 2009). För
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att ta hänsyn till ovan nämnda kritiska aspekter har de personliga intervjuerna genomförts
på respondenternas arbetsplats, vilket dock har blivit tid- och kostnadskrävande för
intervjuaren men ger en mer korrekt datainsamling. Vidare har intervju i respondentens
normala miljö motverkat kontexteffekten, som innebär att sammanhanget mellan hur
informationen påverkar resultatet och informationssammanhanget (Jacobsen, 2002).
Som tidigare nämnts har telefonintervjuer genomförts, detta på grund av det geografiska
avståndet mellan intervjuare och respondenter gjorde personliga intervjuer för tids- och
kostnadskrävande. Telefonintervjuer är en efterfrågad insamlingsteknik, eftersom den är
både tid- och kostnadseffektiv (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2016). Vid
telefonintervju kan den så kallade intervjueffekten uppkomma (Christensen, Engdahl,
Grääs, & Haglund, 2016). Ytterligare en nackdel som kan uppkomma vid
telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan uppfatta respondentens kroppsspråk eller
grimaser vilket gör det svårare att identifiera om respondenten talar sanning (Bryman &
Nilsson, 2002). Patel och Davidsson (2011) menar att intervjun bör genomföras av två
personer för att utfallet skall kunna jämföras mellan de två, detta kriteriet har inte denna
studien kunnat ta hänsyn till då det inte hade varit tid- eller kostnadseffektivt.
Kvalitativ forskning har fått kritik för att vara subjektiv. Det finns en risk att
undersökningen präglas av forskarens syn på samhället istället för en objektiv generell
bild. En kvalitativ forskning är svårare att reproducera jämfört med en forskning med
kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005).
4.3.3 Forskningsetiska principer
Av hänsyn till respondenterna som deltagit i denna studie har allt empiriskt material i
studien behandlats konfidentiellt samt att samtliga respondenter och bolag har erbjudits
anonymitet. Detta för att ingen ska lida personlig skada av att svara på frågorna i intervjun
(Denscombe, 2009). Vidare har respondenterna i denna uppsats gett samtycke till att
medverka i studien och samtliga respondenter har gett sitt medgivande till inspelning av
intervjuer. Respondenterna har fått information om att det inspelade materialet endast
används för transkribering och att det är endast författarna som har tillgång till det.
4.3.4 Källkritik
Författarna upplevde att det var svårt att få företag att ställa upp på intervjuer. En av
anledningarna var på grund av den korta tidsaspekten. En annan anledning var att många
företag där medarbetare arbetade under konverteringen hade slutat på företaget vilket
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gjorde att de inte längre var relevanta för denna studie, då syftet är att undersöka vilka
förändringar medarbetare upplever efter konvertering till IFRS.
Vidare är syftet med denna studie att undersöka vilka förändringar medarbetare upplever
efter konvertering till IFRS. För att få mycket information från respondenter ansåg
författarna att företag som nyligen konverterat var högst aktuella för denna studie.
Företaget i Stockholm konverterade år 2015 medan företaget i Finland konverterade år
2005. Eftersom att det är så lång tid sedan konverteringen ägde rum för det finska
företaget var troligtvis inte förändringsprocessen färsk i minnet bland respondenterna. På
grund av att författarnas motgångar med att få andra företag att ställa upp på intervjuer
valde författarna att ta med det finska företaget för att kunna få mer empiri som sedan
skulle besvara på studiens syfte.
Författarna lyckades genomföra personliga intervjuer med respondenterna från företag X
i Stockholm, vidare även en kompletterande telefonintervju med samma företag, samt
telefonintervjuer med respondenterna i företag Y i Finland. Telefonintervjuerna var något
kortare än de personliga intervjuerna. Under telefonintervjuerna kunde inte intervjuarna
granska respondentens kroppsspråk. Detta gör att intervjuaren inte känner av om
respondenten ändrar beteende under intervjun och gör att intervjuaren kan missa att ställa
frågor som hade varit relevanta för studien. Tyvärr fanns inte möjligheten att genomföra
dessa telefonintervjuer via videosamtal. Författarna anser att videosamtal hade varit ett
utmärkt komplement till personliga intervjuer.
Författarna upplevde svårigheter kring att få fler medarbetare att ställa upp på intervjuer
bland de två företagen som har medverkat i denna studie. Denna studie har genomfört
fem intervjuer, tre på företag X och två på företag Y. Den insamlade empirin upplevs vara
informationsrik men det skulle öka tillförlitligheten på studien om ytterligare intervjuer
genomfördes.
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5. Empiri och Analys
I detta kapitel kommer empirin att presenteras och analyseras utifrån den teoretiska
referensram och undersökningsmodell som har utformats. Analysen följer samma struktur
som undersökningsmodellen: Strategisk förändring, Företagskultur, Informationsflöde,
Arbetsuppgifter, Arbetsplats, Resurser och Legitimitet. Därefter analyseras relevanta
resultat som inte var förväntade utifrån den teoretiska referensramen och nya potentiella
aspekter lyfts fram. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen.

5.1 Strategisk förändring
I samtliga intervjuer ställdes frågan om respondentens inställning till förändringen samt
om respondenten hade upplevt något motstånd eller andra hinder inför konverteringen till
IFRS.
Fyra av fem respondenter var klart positivt inställda till IFRS konverteringen innan den
skedde, Respondenten A var den enda vars svar skilde sig något från övriga svar då han
kände ett visst högmod men förklarade ändå sin inställning som positiv. Respondent D
berättade ”Min inställning har varit positiv. Ledningen var positiv och gick noggrant
igenom förändringsprocessen vilket medför positiv respons från anställda”. Vakola och
Nikolaou (2005) har funnit att en organisationsförändring ofta innebär en känslomässig
påfrestning. Medarbetare kan ha allt från positiva attityder, som majoriteten av
respondenter i denna studie, till starkt negativa (Vakola & Nikolaou, 2005). Inom detta
intervall av känslor hamnar högmod och kan därmed förklaras av den känslomässiga
påfrestning som en förändring innebär för medarbetaren. Ingen av respondenterna
upplevde att där fanns ett motstånd till förändringen. Czarniawskas (2015) forskning och
teorier menar att där finns en underförstådd tanke om att förändringar är lika med
förbättringar och framsteg. I motsats till detta och denna uppsats resultat säger tidigare
studier av Waddell och Sohal (1998) att anställda ofta har en negativ respons till
förändring.
Respondenterna A, B och E talade om i sina intervjuer att samtliga anställda på företaget
blev

väl

informerade

om

konverteringen

till

IFRS,

börsnoteringen

och

förändringsprocessen. I båda intervjuerna med medarbetare från företag Y berättade
respondenterna att informationen från ledningen var tydlig inför konverteringen vilket
har medfört att de inte upplevde några hinder eller motstånd. Respondent C berättade
”Ledningen var väldigt positiv inställda till konverteringen […] allihopa också blev
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positivt inställd”. Respondent D berättade ”Ledningen har aktivt informerat alla
medarbetare om förändringar inom företaget [...] företaget med alla anställda såg
konverteringen som en positiv förändringen”. Tidigare studier har visat ett starkt samband
mellan information till medarbetare innan en förändring och medarbetarens respons till
förändring (Frahm & Brown, 2007). Genom ökad kommunikation och kunskap om
förändring förhindras reaktioner som osäkerhet, utmattning, rädsla, frustration och stress
som annars förekommer hos anställda i samband med en förändring (Rafferty & Griffin,
2006; Fugare, Kinicki & Scheck, 2002). Detta kan förklara den positiva inställning till
förändringen, konvertering till IFRS, som samtliga medarbetare upplevde trots att tidigare
forskning säger att det nästan alltid uppstår motstånd hos medarbetare som berörs av en
förändring (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005).

5.2 Företagskultur
I alla intervjuer ställdes frågan om respondenterna upplevde en förändring i
företagskulturen på företaget efter konverteringen till IFRS.
Samtliga respondenter från företag X ansåg att företagskulturen som fanns på företaget
innan konvertering till IFRS fortfarande fanns kvar. Respondent B berättade hur företaget
ökat sin omsättning markant, sekretessaspekten förhindrade dock respondenten från att
ge exakta siffror men berättade att ökningen låg omkring 500%. Vidare berättade
Respondent B att trots den enorma tillväxtfasen företaget har befunnit sig i, samtidigt som
företaget genomgått en börsnotering och konvertering till IFRS, är de fortfarande flexibla,
rörliga och framför allt föränderliga. Enligt Respondent A och B har företaget fortfarande
kvar kulturen, tänket och snabbheten från ett mindre bolag. Respondent A talade om i
intervjun hur företaget ständigt förändras ”Vad vi gör idag kanske vi inte gör om tre
månader. Allt förändras efter var där finns behov. Detta är en fantastiskt flexibel
arbetsplats […]”.
Orden konkret och struktur kan båda användas för att förklara tydlighet, uppbyggnad och
konstruktion (Györki, Malmström, & Sjögren, 1999). Respondent A ansåg att
företagskulturen på företaget X hade antagit en något mer konkret form och Respondent
B ansåg att det fanns mer struktur i företagskulturen efter konverteringen till IFRS.
Respondent B sa under intervjun ”Finns det självklart viss skillnad […]. Men det hade ju
varit omöjligt annars när man växer så, strukturen måste bli tydligare”. Därmed kan detta
sammanfattas som att båda respondenterna såg en tydligare uppbyggnad av
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företagskulturen men inte en förändrad företagskultur på företaget. Respondent E nämnde
heller inget om att företagskulturen förändrats utan säger att tänket och viljan till arbete
är den samma bland medarbetare på företaget idag som innan konverteringen. Som
tidigare nämnts visar studier att strategisk förändring påverkas av företagskultur
(Cummings & Worley, 2001), vilket inte överensstämde med vad respondenterna
upplevde.
På frågan hur företagskulturen har förändrats efter konvertering till IFRS i företag Y sa
Respondent C liknade respondenterna från företag X; att den upplevs oförändrad.
Respondent C berättade att ”[…] så är arbetsplatsen detsamma, vi har väldigt hög
arbetsmoral och ambitiösa kollegor”. Respondent D kan tyvärr inte svara på frågan, vilket
författarna förklarar med den tid som passerat sedan företag Y konverterade till IFRS, se
5.2.4 Källkritik. Sammanfattningsvis upplever medarbetarna på företag X och Y ingen
förändring i företagskulturen efter konverteringen till IFRS. Kulturen i företagen upplevs
densamma som innan konvertering, dock något tydligare.

5.3 Informationsflödet
I samtliga intervjuer ställdes frågan om respondenten upplevde en förändring i
informationsflödet mellan ledningen och medarbetarna före och efter konvertering.
Vidare ställdes även frågan om hur kommunikationen i samband med konverteringen
upplevdes mellan ledningen och medarbetarna. Där finns en skillnad i respondenternas
svar kring mängden informationen till medarbetare om förändringsprocessen före
konvertering till IFRS. I Företag X svarar respondenterna A, B och E, att informationen
om börsnotering och konvertering tillkännagavs till medarbetare samma dag som ett
pressmeddelande kom ut. Respondent B berättade att han tidigt fick information och var
väl insatt i förändringsprocessen men detta berodde endast på ”Mycket av den
informationen jag satt på behövdes i förväg”. Han svarade i linje med respondenterna A
och E att övriga medarbetare fick informationen samma dag som pressmeddelandet kom
ut.
Respondenterna från företag Y talade om att ledningen var noga med att involvera
medarbetarna

och

informera

om

konverteringen

till

IFRS

under

hela

förändringsprocessen. Respondenterna från företag X berättade att där var flertalet möten
och en noggrannhet från ledningen att informera om de förändringen och vad denna skulle
innebära. Båda respondenterna betonade att ledningens mål med att hålla sina
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medarbetare positiva till den kommande förändringen och att informationsmötena mellan
ledning och medarbetare om konverteringen och förändringsprocessen var en del i att nå
detta mål.
Enligt Ahrenfelt (2013) är det viktigt att informationsflödet mellan ledning och
medarbetare är fullständig före och under en förändringsprocess för att processen ska bli
lyckad. Vidare menar Ahrenfelt (2013) att ofullständig information om förändringen ger
en negativ inställning hos medarbetaren och en dålig beredskap att medverka till
förändringen. Respondenterna i företag Y fick noggrann information inför konverteringen
och

respondenterna

hade

en

positiv

inställning

till

konverteringen

och

förändringsprocessen. Medarbetarna i fallföretag X mottog inte samma noggrannhet i
information innan konverteringen som fallföretag Y, trots detta ser författarna ingen
skillnad i respondenternas inställning till konverteringen. Detta kan förklaras av att den
information som medarbetare i företag X mottog var tillräcklig för att en lyckad
förändringsprocess, även då det var mindre information jämfört med medarbetare i
företag Y.
Samtliga respondenter är enhälliga i sina svar kring förändring i informationsflödet
mellan ledning och medarbetaren, informationsflödet har förblivit oförändrat. Tidigare
studier visar att informationsasymmetrin mellan ledningen och dess interna intressenter,
däribland medarbetare, minskar efter konvertering till IFRS (Francis et al. 2008).
Anledningen till att inga av respondenterna upplevde någon skillnad i informationsflödet
tros bero på den låga informationsasymmetrin medarbetarna upplevde även före
konverteringen. Respondent E berättade att ”Vi har alltid haft en bra kommunikation med
ledningen, så där är ingen skillnad. Vi får den information vi behöver när vi behöver den
och det fungerar bra”.

5.4 Arbetsuppgifter
Alla respondenter fick frågan om de upplever att det finns en förändring i
arbetsuppgifterna, både före och efter konvertering.
En strategisk förändring betyder att ett företag genomgår en radikal förändring på kort tid
(Hassan, 2005). Detta innebär förändringar av mål och strategier där hela företagets
förhållande med omvärlden påverkas (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Konvertering till
IFRS kan anses vara en strategisk förändring. Samtliga respondenter som medverkade i
denna studie upplevde förändringar i sina arbetsuppgifter efter den strategiska
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förändringen (konverteringen till IFRS). Eftersom respondenterna har olika befattningar
finns det skillnader i vilka förändringar som har uppstått på deras arbetsuppgifter.
Samtliga respondenter upplevde förändringar i arbetssätt efter konverteringen till IFRS.
Respondent A upplevde att problem som uppkommer inte kan lösas lika snabbt som
tidigare. Vidare berättade han att avtalsprocessen har förändrats efter konverteringen,
vilket innebar förändringar för hans arbetssätt. Respondenten ansåg att mer har
automatiserats och förändrats till det bättre. Nya arbetsuppgifter har tillkommit efter
konverteringen till IFRS. Vidare beskrev respondenten sin arbetsplats som ett dynamiskt
företag där innehållet i tjänster ständigt förändras, vilket även innebär att arbetsuppgifter
och arbetssätt förändras. Respondent A var den enda som nämnde att arbetsuppgifterna
idag kräver mer struktur och organisering än tidigare. Respondenter B och E berättade att
de upplevt förändringar i arbetssättet genom automatisering. Flertalet arbetsuppgifter som
tidigare sköttes manuellt har nu automatiserats. Där har tillkommit flera nya
arbetsuppgifter och blivit viktigare att hålla deadlines efter konverteringen enligt
respondenterna B och E.
I företag Y upplevde Respondent D att det ställdes högre krav på hur hon genomför sina
arbetsuppgifter idag jämfört med innan konverteringen till IFRS. Respondent C berättade:
”Arbetsuppgifterna för mig har ju förändrats, jag har fått ett mycket större ansvar
[…] arbetsuppgifterna har blivit betydligt större än vad dom har varit tidigare. […]
Jag har ju fått ett större kontaktnät med utländska företag och innebär även flera
affärsresor”.
De förändrade arbetsuppgifterna har medfört förändringar i arbetssätt. Respondent D
upplevde att arbetsuppgifterna tog längre tid att utföra efter konverteringen till IFRS då
det nya regelverket skiljde sig från det gamla som användes.
Sammanfattningsvis upplevde samtliga respondenter att konverteringen till IFRS har
bidragit till förändringar i arbetsuppgifter och arbetssätt. Konverteringen till IFRS är en
stor förändring som påverkar hela företagets styrning (Hassan, 2005), vilket har medfört
att medarbetare upplevde förändringar i arbetsuppgifter och arbetssätt efter
konverteringen till IFRS.
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5.5 Arbetsplats
I samtliga intervjuer ställdes frågan om respondenten upplever att det finns en förändring
i arbetsplatsen, både före och efter konvertering.
I dagens samhälle måste företag vara förändringsbenägna eftersom världen förändras i en
högre takt än tidigare (Ahrenfelt, 2013). Enligt Angelöw (1991) är förändringsbenägenhet
en förutsättning för att organisationer ska kunna överleva och bemästra det ökade
förändringstrycket i världen. Företagen som medarbetarna är verksamma i har visat sig
vara förändringsbenägna då de båda har konverterat till IFRS och börsnoteras. Samtliga
respondenter upplevde förändringar i arbetsplatserna efter konverteringen till IFRS.
Respondenterna berättade att båda företagen har bytt lokaler i samband med
konverteringen, företaget X flyttade för att komma närmre expertis och kunskap medan
företaget Y behövde nytt kontor på grund av att tillväxt och ett ökat antal anställda. Detta
indikerar på att byte av lokal har varit nödvändigt för att företagen skall kunna utvecklas.
Respondent A upplevde att konverteringen bidrog till större möjligheter för alla anställda
på arbetsplatsen. Även Respondent D sa att konverteringen till IFRS har medfört
utvecklingsmöjligheter inom sitt arbete, exempelvis att nu kan medarbetare specialisera
sig inom ett visst område. Angelöw (2002) menar att på en framgångsrik arbetsplats är
viktigt att medarbetarna har möjligheter till utveckling. Detta indikerar på att större
möjligheter för medarbetare innebär en framgångsrik arbetsplats.
Respondenterna B och E berättade att förändringarna som skedde på arbetsplatsen var på
grund av att företaget hade en stor tillväxtfas och dubblade omsättningen samma år som
konverteringen till IFRS. Studier visar att konverteringen till IFRS får makroekonomiska
konsekvenser, såsom ökad tillväxt (Bruggemann, Hitz, & Sellhorn, 2013). Czarniawska
(2015) menar att där finns en underförstådd tanke om att förändringar är lika med
förbättringar och framsteg, men de kan lika väl innebära försämringar och förfall.
Företaget som Respondent A och B är verksamma i har sedan konverteringen haft en stor
tillväxtfas och fler möjligheter för anställda. Det indikerar att förändringarna är lika med
förbättringar och framsteg. Företaget har fått ökad tillväxt efter konverteringen till IFRS
som bland annat resulterat i fler möjligheter för anställda. Respondent C och D berättade
att tillväxten har ökat på företaget. Respondent D nämnde ”Företagets omsättning har
ökat något enormt sedan konverteringen […]”. Samtliga respondenter upplevde ökad
tillväxt och respondenterna A och B upplevde att anställda har fått fler möjligheter efter
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konverteringen, detta kan tolkas som en förbättring för företaget. Det indikerar att
förändringarna på arbetsplatsen har förbättrats.

5.6 Resurser
Alla respondenter fick frågan om konverteringen medfört nyrekryteringar för företaget
och om de upplevt någon förändring i interna utbildningar samt om de system de arbetar
i förändrats efter konvertering till IFRS.

I båda fallföretagen upplevde respondenterna en ökning av resurser efter
konverteringarna till IFRS. Som nämnt i den teoretiska referensramen förklarar
institutionell teori hur företag får en ökning i sina resurser när det utvecklas och följer
samhällets krav (Granberg, 2003; Carpenter & Feroz, 2011). Enligt Syren (2011) och
Knapasjö (2016) kan medarbetaren ses som företagets viktigaste resurs. Alvesson (2004)
beskriver den mänskliga kunskapen som en annan viktig resurs för företaget och Lindvall
(2009) säger att företagens system är en resurs.

Eftersom medarbetare kan ses som företagets viktigaste resurs (Syren, 2011; Knapasjö,
2016) har antal anställda i företagen kodats som resurs. I båda fallföretagen i denna studie
har antalet anställda ökat efter konverteringarna till IFRS, enligt respondenterna. Det är i
enlighet med tidigare studier som säger att konvertering till IFRS leder till ökat antal
anställda (Bruggemann et al., 2013). Respondenterna A, B och E berättade i sina
intervjuer att anställda har ökat med över 300 %. I intervjuer med respondenterna från
företag Y nämns inga direkta siffror på ökningen av medarbetare, men båda
respondenterna nämnde en tydlig ökning. Respondenterna B och D upplevde en skillnad
i antalet nyrekryteringar på företagen mellan olika avdelningar. I intervjun sa Respondent
B ”Vissa avdelningar har inte förändrats alls […] medan tillexempel inköp är den
avdelningen som har berörts mest skulle jag vilja säga”. Det skulle kunna förklaras av
Eriksson-Zetterquist (2009) som menar att vissa delar av ett företag har större möjlighet
och ett högre driv till förändring jämfört med andra delar av företaget. Greenwood och
Hinings (1996), liksom Powell och DiMaggio (1991), säger att det är de
marknadsorienterade avdelningar i ett företag som är mest föränderliga. Respondent B
berättade att inköpsavdelningen på företag X har berörts mycket av konverteringen till
IFRS och fått fler medarbetare efter konverteringen. I motsats till nämnda forskning
berättade Respondent B att avdelningen Kundtjänst är den avdelning som berörts minst.
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Vid ett tillfälle under intervjun sa Respondent B att avdelningen kundtjänst inte har
förändrats alls. Det går inte i linje med denna studies teoretiska referensram.
Begreppet ”kunskap” har definierats av Granberg (2011) som något som ”fyller en
funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet”. Det påstås att den mänskliga
kunskapen blivit en allt viktigare resurs för företagen (Alvesson, 2004). Främst då denna
resurs till stor del kan bli avgörande för företagens möjligheter att öka sina
konkurrensfördelar (Alvesson, 2004). Samtliga respondenter upplevde en stor förändring
i kunskap inom företagen. I alla intervjuer berättade respondenterna om det ökade
expertiskunnande som nu finns på företaget efter konvertering. Respondent A och B från
företag X berättade att det finns mer kunskap inom specifika områden och en helt annan
expertis i företaget jämfört med innan konverteringarna till IFRS. Även i företag Y
upplever respondenter en större kunskap. Respondent C berättade ”Vi har fler anställda
idag. Efter konverteringen har företaget anställt fler specialister inom flera olika
områden”. Vidare sa Respondent D att ekonomer inom företaget har specialiserat sig på
olika områden efter konverteringen. Detta betyder en ökning av resursen kunskap i båda
företagen. Till skillnad från respondenternas enhälliga svar om en ökad kunskap i
företagen efter konverteringarna så har inte respondenterna upplevt en klar ökning av
interna utbildningar. Respondent A nämnde viss ökning medan respondenterna B, C samt
E inte kan uttala sig om där har blivit någon förändring. Respondent D berättade att där
var utbildningar om regelverket IFRS i samband med konverteringen, samt fortlöpande
efterhand som nya principer introducerades eller förändrades. Han sa även att ekonomer
som arbetade på företaget före konvertering har specialiserat sig inom specifika områden
efter förändringen. Om det är en förändring i interna utbildningar bland ekonomer svarade
respondenten dock inte på.
Lindvall (2009) är företagets IT system en viktig resurs, därför har system kodats som en
resurs i denna studie. Samtliga respondenter upplevde inte någon större förändring i de
system som företagen använder. En viss uppdatering nämns under flera av intervjuerna
men att systemen fortfarande är desamma.

5.7 Legitimitet
Organisationer får ökad legitimitet om deras normer och värderingar stämmer överens
med samhällets (Eriksson-Zetterquist, Kallinge, & Styhre, 2005). Legitimitet är
dynamisk, vilket innebär att företag måste anpassa sig till förändringar (Deegan &
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Unerman, 2011). Medarbetare som har medverkat i denna studie arbetar på börsnoterade
företag som har anpassat sin redovisning till IFRS på grund av den obligatoriska
konverteringen. Frågor om legitimitet ställdes till respondenterna för att få reda på vilka
förändringar som upplevs av medarbetarna upplever efter konverteringen till IFRS.
5.7.1 Leverantörer
I samtliga intervjuer ställdes frågan om respondenten upplever att leverantörernas syn på
företaget har förändrats efter konverteringen till IFRS.
Respondenterna upplevde alla att efter konverteringen har leverantörernas syn på
företagen förändrats. Företagen har fått ökad legitimitet från deras leverantörer.
Respondent A berättade att börsnoteringen och konverteringen till IFRS ger trygghet. Han
berättade även ”Det blir ju betydligt mycket bättre […] där blir ju en annan långsiktighet
hos leverantören”. Respondenten upplevde att leverantörer har visat ett större intresse för
företaget sedan börsnoteringen. Respondenterna B, C och D ansåg att förändringen
medförde trygghet bland leverantörerna och ett ökat intresse från dem. Respondent B
berättade ”Både i tryggheten som har nu skapats och hur vi växer och leverantörer ser hur
vi kan bli än viktigare för dem”.
Legitimitetsteorin bygger på att företag och dess intressenter är beroende av varandra, där
företag är beroende av sina interna och externa intressenter (Campbell, 2000). Samhället
har stor inverkan på företagen och förändringar i företagets beteenden sker för att anpassa
sig till samhället krav (Campbell, 2000). Respondent C berättade ”Jag upplever att
företaget har fått ökad legitimitet hos leverantörer”. Detta torde innebära att företaget har
anpassat sig och lever upp till samhällets krav. Respondent E berättade ”Leverantörer har
ju absolut mer respekt för oss nu och en större vilja att få en del av vår kaka liksom och
komma in bland vårt sortiment”. Han talade inte om hur stor förändringen är men att
företaget är betydligt starkare i avtalsprocesser med leverantörer efter konverteringen.
Leverantörer har fått ett ökat intresse av företagen efter konverteringarna till IFRS och
respondenterna upplevde därmed en ökning i legitimitet.
Konverteringarna till IFRS har även inneburit förändringar inom företagen för att kunna
anpassa sig till samhällets krav, vilket också har inneburit förändringar bland
medarbetare. Enligt Campbell (2000) finns ett socialt kontrakt mellan företag och dess
intressenter, vilket inkluderar deras leverantörer, som även inkluderar lagstiftning och
samhällets krav. Ökad legitimitet från leverantörer efter konverteringarna till IFRS tyder
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på att företagen lever upp till det sociala kontraktet. Lindblom (1994) förklarar det som
att företagets värderingar är desamma som värderingarna i den omgivning de är
verksamma. Om företaget inte följer lagar och regler eller lever upp till samhällets krav,
kan det innebära att kunder slutar konsumera de varor som företaget tillhandahåller
marknaden eller att leverantörer slutar leverera (Brown & Deegan, 1998). I båda
fallföretagen upplevde respondenterna det motsatta, ökad omsättning och fler
leverantörer som är samarbetsvilliga med företagen. Enligt tidigare forskning torde detta
betyda företagets intressenter accepterar företagens agerande och att fördelarna av
agerande överstiger nackdelar. Företagen har genom konverteringarna till IFRS anpassat
sig till de krav som ställs av intressenter, leverantörer.
5.7.2 Nyrekrytering
I intervjuerna ställdes frågan om respondenterna upplever en förändring i
rekryteringsprocess efter konverteringen.
Respondenterna B och E nämnde i intervjuerna att de upplevde en förändring i företagets
rekryteringsprocess

där

utannonserade

tjänster

upplevs

mer

attraktiva

på

arbetsmarknaden efter börsnotering och konvertering till IFRS. Respondent B berättade
under intervjun ”Det är en skillnad där, vi har blivit betydligt mer attraktiva”. Legitimitet
krävs på företag för att upprätthålla sitt rykte (Deegan & Unerman, 2011). Om ett företag
upplevs mer attraktivt av intressenter efter konverteringen till IFRS innebär detta att
företaget har stärkt sitt rykte. Institutionell teori ger en förklaring till hur organisationer
influeras av sin omvärld och hur organisationer följer regler där syftet för organisationer
är att få legitimitet (Carpenter & Feroz, 2001). Detta torde betyda att då företag följer de
regler som ställs efter börsnotering kommer de att uppfattas som mer attraktiva även som
arbetsplats. Respondenterna A, C samt D berättade i intervjuerna att de inte var insatta i
företagets rekryteringsprocess och därmed inte kunde uttala sig om det skett någon
förändring efter konvertering till IFRS.
5.7.3 Medarbetarna
Samtliga respondenter fick frågan om medarbetarnas syn på företaget har förändrats efter
konverteringen.
Respondenterna B och D tyckte att medarbetarnas syn på företaget har förändrats. Båda
berättade att efter konverteringen upplevde anställda en ökad trygghet. Den ökade
tryggheten innebär att det finns fler möjligheter för anställda att utvecklas på företaget.
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Respondent B berättade ”Nu finns det en potential för en anställd att klättra i företaget.
Och en helt annan säkerhet för den anställda”. Vidare berättade respondenterna att detta
i sin tur har medfört att företagen har fått ökad legitimitet från anställda. Respondenterna
C och E nämnde inget om hur medarbetarnas syn är på företaget har förändrats sedan
konverteringen till IFRS.
Som tidigare nämnts bygger legitimitetsteorin på att organisationer och dess intressenter
både interna och externa intressenter, är beroende av varandra (Campbell, 2000). För att
behålla sin legitimitet är företaget därmed beroende av sina medarbetare och deras
förtroende för företaget (Skinner, 2008). Enligt flera respondenter har anställdas
trygghetskänsla ökat, Respondent A sa under intervjun ”Jag tror att det är en större
trygghet än tidigare”. Därmed har företagen blivit tryggare arbetsplatser efter
konverteringarna till IFRS, och företagen har fått en ökad legitimitet från sina
medarbetare. Det torde innebära att företagen lever upp till de förväntningar och krav
deras anställda har.
5.7.4 Kunder
I samtliga intervjuer ställdes frågan om respondenterna upplever att kundernas syn på
företaget har förändrats efter konverteringen till IFRS och om detta har bidragit till att
företaget har fått ökad legitimitet av kunder.
Respondenterna B, C, D och E berättade att kundernas syn på företagen har förändrats
efter konverteringarna till IFRS. Respondent A talade om att då han sitter på
inköpsavdelningen har han liten eller ingen kontakt med slutkund och kan därför inte
uttala sig om där skett en förändring på kundernas syn på företaget efter konvertering till
IFRS. Respondent B talade om att konverteringen till IFRS och börsnoteringen har
resulterat i en ökning av respekterade leverantörer och därmed även fler välkända
varumärken. Detta har skapat legitimitet hos slutkund. Även Respondent E drog samma
slutsats som respondent B, han berättade ”Slutkunden vet oftast inte ens om vår
börsnotering, den är ointressant för dem. Däremot ser dom en skillnad, en förbättring, i
vårt sortiment vilket ökar deras förtroende”. Respondenterna C och D upplevde en ökning
av antalet kunder på företaget och därmed även en ökad legitimitet. Respondent C
berättade ”Konverteringen har bidragit till att vi har fått in större kunder runt om i
värden”.
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Legitimitetsteorin grundar sig i att företag är beroende av sina intressenter. Företagets
intressenter har stor inverkan på företag där det kan bli förändringar i beteendet på företag
för att anpassa sig till de krav som ställs av intressenter (Campbell, 2000). Konvertering
till IFRS innebär en förändring för företag (Skinner, 2008; Gordon, Loeb, & Zhu, 2012).
Eftersom företagen har anpassat sig till de krav som ställs i samband med konvertering
till IFRS från kunder har företagen fått en ökad legitimitet.
5.7.5 Investerare
Alla respondenter fick frågan om företaget har fått ökat intresse från investerarna efter
konverteringen till IFRS.
Respondenterna C och D som är verksamma i samma företag upplevde att konverteringen
till IFRS har medfört ökat intresse från investerare. De berättar att företaget har fått både
inhemska samt internationella investerare efter konverteringen till IFRS. Vidare nämnde
även Respondent C ”Rapporterna har en betydligt högre kvalité […] ökat legitimiteten på
företaget bland investerare”. Respondent A, B och E nämnde inget om investerarnas syn
på företaget efter konverteringen till IFRS, detta kan bero på att deras arbetsuppgifter och
positioner på företaget gör att de inte har någon kontakt med investerare.
Studier har visat att företag som använder sig av IFRS ökar jämförbarheten mellan
finansiella rapporter och förbättrar informationen till dess intressenter (Daske, Hail, Leuz,
& Verdi, 2008). Det gör att användningen av IFRS minskar kostnader för investerare att
bearbeta internationell finansiell information och antalet investerare kan öka (Ball, 2006).
Genom konverteringen till IFRS har företagen ökat investerares möjligheter att jämföra
finansiella rapporter. Respondent D ansåg att det var den ökade kvalitén på finansiella
rapporter efter konvertering till IFRS som gjorde att företaget har fått flera investerare.
Studier visar att konvertering till IFRS gör finansiella rapporter mer tillförlitliga och
jämförbara vilket leder till ett ökat intresse för både inhemska och utländska investerare
(Daske, Hail, Leuz, & Verdi, 2008). Detta har gjort att företag Y har fått fler investerare.
Flera forskare argumenterar att en av redovisningens huvudsakliga funktion är att
legitimera företagets existens, vilket medför att rapportering har ett strategiskt syfte och
byte av redovisningsnorm blir en strategisk förändring för företaget för att behålla
legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). Ökningen av investerare torde därför även kunna
bero på den ökade legitimiteten företaget fick efter konvertering till IFRS.
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5.8 Nya aspekter
Detta kapitel innehåller oväntad information som framfördes av respondenterna under
intervjuerna.
Alla respondenter upplevde förändring i sekretess efter konverteringen till IFRS.
Respondent A berättade ”Man behöver tänka sig för vad man säger, vilka siffror man
lämnar ut, så det är en stor skillnad”. Respondent B, C och D talade om att medarbetare
måste vara försiktiga med vilken information som lämnas till andra. Vidare nämnde
Respondent D att medarbetare som har tillgång till finansiell information måste även vara
försiktiga med vad som delas till andra medarbetare på företaget. Respondent E sa ”det
är alltid lite svårt att veta vad man får och inte får säga”. Det finns regelverk för
börsnoterade bolag där det finns lagar kring utlämnandet av information från bolaget.
Huvudregeln är att all information som påverkar kursen måste lämnas ut vid samma
tidpunkt för att det ska vara rättvist för alla aktieägare. Det finns även lagar där aktieägare
som får reda på information som påverkar kursen innan den offentliggjorts får inte handla
aktier på företaget (Aktiespararna, 2004; Nordic Growth Market, 2016). Detta förklarar
varför respondenterna upplevde en förändring i sekretess i samband med börsnoteringen.
Detta förklarade även att Respondent D som har tillgång till finansiell information innan
den offentliggjorts inte får lämna ut information till andra medarbetare för att de inte ska
kunna dra nytta av den informationen när det kommer till företagets aktier.
En annan något oväntad aspekt som tillkom under intervjuerna var ökningen av förmåner
och fördelar för anställda efter konvertering till IFRS. Fördelar skulle kunna vara direkt
relaterat till trygghet för anställda som analyseras under legitimitet och medarbetare (se
5.7.2 Medarbetare). Med då respondent A skiljer på dessa två begrepp har författarna valt
att göra detsamma i analysen. Han berättade ”det kommer förändras mycket framöver
också som kommer vara till fördel och ge förmåner för de anställda […] och jag tror att
det inte bara är en fördel utan att det också är en trygghet”. Respondent B talade om att
efter konverteringen kan anställda flytta till andra delar av landet och ändå arbeta kvar
inom företaget. Detta upplevde han som en förmån för anställda och berättade att denna
förmån inte fanns före konverteringen till IFRS. I tidigare studier om konvertering till
IFRS har författarna har inte hittat en förklaring till ökningen av förmåner för anställda.
Däremot finns studier som visar att tillväxt i ett företag ökar anställdas förmåner (Blasi,
Kruse, & Weltman, 2013). Eftersom tidigare forskning säger att konvertering till IFRS
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ökar tillväxten (Bruggemann, Hitz, & Sellhorn, 2013) gör författarna kopplingen att
anställdas förmåner har ökat som ett resultat av konverteringen till IFRS.

5.9 Sammanfattning
Sammanfattningsvis

konstaterade

författarna

efter

genomförd

analys

att

de

förändringarna som medarbetare upplevt efter konverteringen till IFRS inte helt följer
studiens teoretiska referensram eller undersökningsmodell (se Figur 2) som skapades. I

Figur 4. Sammanfattningsmodell

Figur 4 visas en visuell beskrivning av studiens resultat. Boxarna till höger visar olika
faktorer som enligt tidigare studier påverkas vid en konvertering till IFRS. Dessa leder
till förändringar i ett företag vid konvertering till IFRS, en stor pil symboliserar att dessa
företagsförändringar även innebär förändringar för medarbetare. Denna studies syfte är
att undersöka vilka förändringar en medarbetare upplever efter konvertering till IFRS,
längst till höger i denna figur sammanfattas visuellt denna studies resultat, vilka
förändringar medarbetare har upplevt efter konvertering till IFRS. Av de sju grupper som
fanns med i undersökningsmodellen och analysmodellen (se Figur 3) återfinns sex
stycken varpå en ny grupp med titeln oväntade förändringar har tillkommit.
Företagskultur har uteslutits i sammanfattningsmodellen då studien inte visar några
förändringar i den gruppen. De sju grupper som återfinns längst till höger i
sammanfattningsmodellen har varierande storlekar för att grafiskt visa läsaren vilka
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grupper som enligt empirin och analysen har förändrats mycket eller lite efter
konvertering till IFRS på företag, ur medarbetarnas perspektiv. Valet av storlek på de
olika gruppernas boxar är endast för att enklare visa grafiskt, storlekarna grundar inte sig
på någon procentuell uträkning då studien inte är kvantitativ.
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6. Slutsatser och diskussion
Uppsatsens sista kapitel ska fungera som sammanfattande av hela studien. Tidigare
kapitel ska alltså summeras, studiens forskningsfråga besvaras och studiens syfte ska
uppnås. Studiens frågeställning är; Vilka förändringar upplever medarbetare på företag
efter konverteringen till IFRS? Studiens syfte är att undersöka vilka förändringar
medarbetare upplever på företag efter IFRS konvertering. Studien är baserad på två
börsnoterade företag som använder sig av regelverket IFRS där två respondenter är från
företag Y samt tre respondenter är från företag X har medverkat i intervjuer.
Slutsatserna kommer presenteras och diskuteras, därmed kommer forskarnas egna åsikter
och tolkningar av resultatet att lyftas fram i detta kapitel med stöd av vetenskapliga källor.
Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.

6.1 Slutsatser och diskussion
Studiens slutsats är att förändringarna medarbetare medverkande i denna studie upplever
efter konvertering till IFRS är många och framför allt upplever medarbetare en förändring
i legitimitet, arbetsplats och arbetsuppgifter.
Denna studie visar en positiv inställning hos medarbetare inför och under
förändringsprocessen. Tidigare studier säger att en strategisk förändring kan orsaka
negativa reaktioner hos medarbetare (Rafferty & Griffin, 2006; Wadell & Sahal, 1998).
Dessa

reaktioner

förbättras

om

medarbetare

får

en

ökad

kunskap

om

förändringsprocessen (Frahm & Brown, 2007). Denna studie visar även att medarbetarna
inte upplevde motstånd till konverteringen till IFRS. Alla respondenter berättade att de
hade en positiv inställning till förändringen och att de blev informerade om förändringen
av ledningen innan konverteringen ägde rum. Den positiva inställningen och att inget
motstånd upplevdes av medarbetarna kan förklaras med den information medarbetarna
fick innan konverteringen.
Studien visar ingen förändring i företagskultur efter konverteringen till IFRS. Tidigare
forskning har påvisat att företagskultur förändras vid strategisk förändring (Cummings &
Worley, 2001), vilket inte stämmer överens med vad respondenterna i denna studie har
upplevt. Studien visar att den strategiska förändringen, konvertering till IFRS, inte
förändrar företagskulturen enligt de intervjuade medarbetarna. Respondenterna upplevde
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att företagskulturen var densamma men att den efter konvertering blivit något mer uttalad
och konkret, vilket innebär att den har blivit något tydligare men inte förändrats.
Studien visar på ett bra informationsflöde mellan ledning och medarbetare under
förändringsprocessen,

vidare

visar

denna

studie

ingen

förändring

i

informationsasymmetri mellan ovan nämnda parter. Tidigare forskning har visat att det
bör finnas ett fullständigt och bra informationsflöde om förändringen mellan ledning och
medarbetare för att förändringen ska bli lyckad (Ahrenfelt, 2013). Vidare säger tidigare
forskning att informationsasymmetrin mellan företaget och interna intressenter, däribland
medarbetare, minskar efter konvertering till IFRS (Francis et al., 2008). Denna studies
resultat säger att samtliga respondenter upplevde ett bra informationsflöde om
konverteringen före och under förändringsprocessen. Vidare skiljde sig respondenternas
upplevelser och tidigare studier säger om informationsasymmetrin mellan ledning och
medarbetare efter konvertering till IFRS. Samtliga respondenter berättade att det inte har
blivit någon förändring, informationsflödet är detsamma före konvertering som efter.
Detta skulle kunna förklaras av den låga informationsasymmetri som alla respondenter
upplevde mellan ledning och medarbetare på det företag de arbetade före konvertering.
Studien visar en förändring i arbetsuppgifter efter konverteringen till IFRS. Tidigare
studier visar att konverteringen till IFRS är en stor förändring som påverkar hela
företagets styrning (Hassan, 2005) vilket medför i förändringar för medarbetare. Samtliga
respondenter som medverkat i denna studie upplevde förändringar i arbetsuppgifter och
arbetssätt efter den strategiska förändringen, konverteringen till IFRS. Eftersom att
respondenterna har olika befattningar finns det skillnader i vilka förändringar som har
uppstått på deras arbetsuppgifter.
Studien visar förändring i arbetsplats efter konverteringen till IFRS. Tidigare studier visar
att förändringsbenägenhet är en förutsättning för att organisationer ska kunna överleva
och bemästra det ökade förändringstrycket i världen (Angelöw, 1991). Alla respondenter
talade om företagen har bytt lokaler i samband med konverteringen. Bytet av lokal har
varit aktuellt för båda företagen där företaget X flyttade för att komma närmre expertis
och kunskap medan företaget Y behövde nytt kontor på grund av företagets storlek och
fler anställda. Detta indikerar på att byte av lokal har varit nödvändigt för att företaget
skall kunna utvecklas. Tidigare forskning visar att konverteringen till IFRS får
makroekonomiska konsekvenser, såsom ökad tillväxt (Bruggemann, Hitz, & Sellhorn,
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2013) och att där finns en underförstådd tanke om att förändringar är lika med
förbättringar och framsteg (Czarniawska, 2015). Samtliga respondenter upplevde ökad
tillväxt och Respondent A och B upplevde att anställda har fått fler möjligheter efter
konverteringen, detta kan tolkas som en förbättring för företaget. Detta indikerar på att
förändringarna på arbetsplatsen har förbättrats.
Studien visar förändringar i några av företagets resurser efter konverteringen till IFRS.
Tidigare studier visar att konvertering till IFRS leder till ökat antal anställda
(Bruggemann et al., 2013). Samtliga respondenter berättade att antalet anställda har ökat
efter konverteringen. Alla medarbetare som medverkat i denna studie berättade att
expertis har ökat på företagen. Studien visar att system inte har ändrats i någon större
utsträckning för de intervjuade medarbetarna efter konverteringen till IFRS. Samtliga
respondenter talade om att det endast är några små ändringar på systemen.
Studien visar förändring i legitimitet efter konverteringen till IFRS. Då medarbetarna som
medverkat i denna studie har olika befattningar och positioner inom sina företag har
respondenterna kunnat svara olika, vilket gör att studien visar olika resultat på hur
företagets legitimitet upplevs av respondenterna. Legitimiteten kommer från
förändringen som företaget har genomgått. Tre av fem respondenter upplevde ökad
legitimitet och ett större utbud av leverantörer vilket innebär att företaget har anpassat sig
till de krav som ställs av leverantörer. Vidare påvisar studien att företaget upplevs
attraktivare på marknaden efter konverteringen till IFRS där en av respondenterna
berättade att utannonserade tjänster är mer attraktiva efter konverteringen. Detta kan
förklaras genom att företaget följer regler som ställs av samhället efter konverteringen
vilket har medfört att det blir lättare för företaget att nyrekrytera personal. Nyrekrytering
ger resurser till företaget som gör att företaget kan överleva. Studien visar att företaget
har fått ökad legitimitet från anställda. Två av respondenterna upplever ökad trygghet
efter konverteringen vilket innebär att företaget lever upp till de förväntningar som
kommer från medarbetare. Vidare upplevde respondenter en ökning av förmåner som
anställd, detta var en aspekt som inte återfanns i denna studies teoretiska referensram.
Förmåner för anställda skulle kunna vara kopplat till ökat trygghet och därmed legitimitet
men denna studie har gjort kopplingen mellan förmåner för anställda och företagens
ökade tillväxt (Blasi, Kruse, & Weltman, 2013). Tillväxten i företagen kan till viss del
förklaras av konverteringen till IFRS (Bruggemann, Hitz, & Sellhorn, 2013).
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Studien antyder att företaget har fått ökad legitimitet från kunder. Tre av respondenterna
upplevde att kundernas syn på företaget hade förändrats. Detta kan förklaras genom att
företagens normer och värderingar stämmer överens med kundernas. Studien visar att i
företag Y, har företagets legitimitet ökat av investerarna. I samband med konverteringen
har företaget anpassat sig till de nya normerna vilket har varit en förändring för företaget.
Förändringen har lett till att fler investerare har fått ökat intresse för företaget. Vidare
berättade Respondenten D att fler investerare grundar sig på den ökade kvalitén på
finansiella rapporter.
Det finns regelverk för börsnoterade bolag där det finns lagar kring utlämnandet av
information från bolaget (Aktiespararna, 2004; Nordic Growth Market, 2016). Samtliga
respondenter berättade att de upplevde en förändring i sekrettes efter konverteringen till
IFRS. Respondententerna berättade att de måste vara försiktiga med vilken information
om företaget som lämnas ut.

6.2 Framtida forskning
I kapitel fyra, empirisk metod, diskuteras bland annat subjektiviteten och reliabiliteten
som viktiga faktorer vilka påverkar studiens generaliserbarhet. Denna undersökning har
genomförts som en kvalitativ intervjustudie med endast en handful intervjuade
respondenter. Utifrån detta är ett förslag till fortsatt forskning att replikera studien med
ett positivistiskt synsätt och med ett kvantitativt tillvägagångsätt. Genom att använda sig
av ett större antal respondenter och exempelvis enkätundersökningar skulle studiens
reliabilitet förbättras och generaliserbarheten öka.
I studiens teoretiska referensram finns företagskultur beskrivet, där tidigare forskning
visar en förändring i företagskultur när ett företag genomgår en strategisk förändring.
Konvertering till IFRS kan klassificeras som en strategisk förändring varpå denna studies
resultat visar att företagskultur har förblivit oförändrad efter konvertering till IFRS anses
överraskande. Därför är ett annat förslag till framtida forskning att mer detaljerat studera
hur företagskulturen förändras efter konvertering till IFRS.
Framtida forskning skulle kunna fokusera på vilka förändringar medarbetare upplever på
företag efter frivillig konvertering till IFRS. Då denna studie har valt att undersöka
börsnoterade företag som konverterat till IFRS där konverteringen skett obligatorisk för
att följa rättsliga krav som ställs på företagen, i form av lagar och regler. Därför skulle
det vara intressant med studier som undersöker förändringen när konverteringen skett på
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grund av samhällets förväntningar, det vill säga icke-lagstiftande krav (Brown & Deegan,
1998).
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Bilaga 1. Aktuella IAS/IFRS
Förteckning över samtliga aktuella IAS/IFRS
IAS

1

Presentation of financial statements

IAS

2

Inventories

IAS

7

Statement of cash flow

IAS

8

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors

IAS

10

Events after the reporting period

IAS

11

Construction contracts (being replaced by IFRS 15)

IAS

12

Income taxes

IAS

16

Property, plant and equipment

IAS

17

Leases (being replaced by IFRS 16)

IAS

18

Revenue (being replaced by IFRS 15)

IAS

19

Employee benefits

IAS

20

Accounting for government grants and disclosure of government assistance

IAS

21

The effects of changes in foreign exchange rates

IAS

23

Borrowing costs

IAS

24

Related party disclosures

IAS

26

Accounting and reporting by retirement benefits plan

IAS

27

Separate financial statement

IAS

28

Investment in associates and joint ventures

IAS

29

Financial reporting in hyperinflationary economics

IAS

32

Financial instruments: presentation

IAS

33

Earnings per share

IAS

34

Interim financial reporting

IAS

36

Impairment assets

IAS

37

Provisions, contingent liabilities and contingent assets

IAS

38

Intangible assets

IAS

39

Financial instruments: recognition and measurement (being replaced by IFRS 9)

IAS

40

Investment property

IAS

41

Agriculture

IFRS

1

First time adoption of IFRSs

IFRS

2

Share-based payment

IFRS

3

Business combinations

IFRS

4

Insurance contracts

IFRS

5

Non-current assets held for sale and discontinued operations

IFRS

6

Exploration for and evaluation of mineral resources

IFRS

7

Financial instruments: disclosures

IFRS

8

Operating segments

IFRS

9

Financial instruments

IFRS

10

Consolidated financial statement

IFRS

11

Joint arrangement

IFRS

12

Disclosure of interests in other entities

IFRS

13

Fair value measurement

IFRS

14

Regulatory deferral accounts
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IFRS

15

Revenue from contracts with customers

IFRS

16

Leases
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Bilaga 2. Introduktionsmejl

Hej
vill börja med ett stort tack för ni tar er tid att läsa vårt mejl. Vi heter Frida Tinglöf och Rebeka Simic, och går sista året på
Kristianstad Högskola, Ekonomprogrammet med inriktning på redovisning och revision.
Denna våren arbetar vi med vår kandidatuppsats och det är med den vi hoppas ni har möjlighet att hjälpa oss. Er hjälp hade betytt
oerhört mycket för oss och möjligheten att slutföra vår studie.
Vår studie handlar om hur vilka för och nackdelar en medarbetare finner i att arbeta i ett större nyligen börsnoterat företag och vilka
förändringar medarbetaren upplever jämfört med innan börsnotering och konvertering till IFRS. Skulle medarbetaren inte uppleva
några större förändringar och även detta intressant för vår studie. Förändringarna skulle kunna vara, men är inte begränsade till,
arbetsuppgifter, arbetssätt, antal anställda och legitimitet.

Därför skulle vi varit mycket tacksamma om du eller någon/några andra på ert företag har möjlighet att träffa oss för en intervju
inom de närmaste veckorna, gärna någon ekonomiansvarig eller med ekonomisk insikt på ert företag.
Självklart erbjuds ert företag och den intervjuade full anonymitet.

intervjun kommer ta maximalt en timme, och er medverkan hade varit högt uppskattad.

Självklart vill vi helst träffa er personligen för intervjun men önskar ni hellre en telefonintervju eller att bara svara på våra frågor via
mejl är vi flexibla och tacksamma för den hjälp ni har möjlighet att ge oss.

MVH Frida Tinglöf och Rebeka Simic
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Bilaga 3. Kompletterings-intervju, mejl
Hej

Vi har haft nöjet att intervjua ett par av dina kollegor till vårt examensarbete. Vi går på högskolan i Kristianstad och skriver en
uppsats om den förändring ett företag genomgår när det blir börsnoterat och konverterar till IFRS, sett ur en medarbetares
perspektiv.

När nu det sista görs på examensarbete upplever vi att vi önskar ytterligare intervju/er för att göra en bra analys. Därför ställer vi
frågan om du hade haft möjlighet att flika in lite med dina tankar och upplevelser? Det är inga svåra frågor och behöver absolut
inte heller ta lång tid.

Om du har möjlighet ringer jag gärna upp och får dina svar muntligt, men skulle du inte ha möjlighet till detta kan vi skicka frågorna
i bifogad fil, och om du skulle haft möjlighet att skriva ner dina svar hade vi varit väldigt tacksamma!

Både du och ert företag är helt anonyma i denna fallstudie.

Tusen tack för din hjälp. önskar dig en fortsatt bra dag!

MVH Frida Tinglöf och Rebeka Simic
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Bilaga 4. Intervjuguide 1.
Uppvärmningsfrågor; Berätta om din bakgrund: utbildning, yrkeslivserfarenhet,
nuvarande tjänst.
1. Beskriv dina tankar om din arbetsplats/ arbetsuppgifter före konverteringen av IFRS.

2. Beskriv din arbetsplats/arbetsuppgifter efter konverteringen av IFRS.

3. Har dina arbetsuppgifter påverkats av förändringsprocessen efter konverteringen av
IFRS?
a. Hur har arbetsuppgifterna förändrats?
b. Har nya system införts?

4. Ställs det andra krav på dig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter i samband
med förändringen?
a. Har nya interna resurser utnyttjats som exempelvis intern utbildning

5. Hur har förändringen påverkat företaget?
a. Tex Företagskulturen

6. Hur har ert behov av personal fått för påföljd i samband med konverteringen?
a. Inneburit fler rekryteringar för företaget?
b. Nyrekryteringar?

7. Hur upplever du att kommunikationen har varit mellan ledningen och medarbetare
a. Före förändringsprocessen
b. Under förändringsprocessen
c. Efter förändringsprocessen

8. Upplever du att informationsflödet från ägare/ledning har förändrats?
a. Hur har den förändrats; till det bättre/sämre?

9. Upplever du att intressenter har fått ökat intresse för företaget efter konverteringen?
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a. Ex. Finansiering/Investerare/kunder/leverantörer

10. Har konverteringen tillfört med att företaget fått ökad legitimitet?
a. Ex. Kunders syn på företaget, anställdas syn på sin arbetsplats

11. Hur har din inställning varit till denna förändring?

12. Har du upplevt motstånd/hinder under förändringsprocessen?

13. Finns det fler saker som du skulle vilja ta upp om förändringsprocessen eller något
annat du skulle vilja tillägga i denna intervju?
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Bilaga 5. Intervjuguide 2.

Hur har företaget förändrats efter börsnotering och konvertering till IFRS- ur
medarbetarens perspektiv
Frågor;
1. Beskriv kortfattat din yrkesmässiga bakgrund;
a. Utbildning
b. Arbetslivserfarenhet
c. Nuvarande tjänst.
2. Beskriv dina tankar och upplevelser hur din arbetsplats, arbetskrav och
arbetsuppgifter har förändrats efter börsnotering och konvertering till IFRS
a. Exempelvis:
i. Arbetsuppgifter
ii. Företagskulturen på företaget
iii. System som du arbetar i
iv. Förändring i interna utbildningar som erbjuds
3. Upplever du en förändring i legitimitet hos företaget
a. I hur omvärlden ser på företaget, exempelvis;
i. Leverantörer?
ii. Kunder?
iii. Andra investerare?
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iv. Anställdas syn på sin arbetsplats?
4. Har konverteringen inneburit nyrekrytering för företaget?
5. Har kommunikationen och informationsflödet förändrats mellan ledning-medarbetare
efter förändringen? Varför tror du iså fall?
6. Hur var din inställning till förändringen?
7. Upplevde du ett motstånd bland andra medarbetare till förändringen? Och varför tror
du inställningen var positiv eller negativ?
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