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Abstract
Due to the new accounting standards, set by the International Accounting
Standard Board (IASB), which will be in practise the year 2005, there will be
several changes for Swedish corporations. Listed corporations are forced to
adopt the new standards while unlisted corporations have the possibility to
choose whether or not they want to use them. The purpose of this study is to
examine if the unlisted corporations are inclined to choose IASBs standards.
Furthermore, the study will also investigate the factors that affect the choice.
The theories that this study are based on are Agency theory (AT), Positive
accounting theory (PAT) and Institutional theory (IT). Based on these theories
thirteen hypotheses were developed. The study was primarily based on a
questionnaire survey and when the results were analysed they indicated that
seven of the thirteen hypotheses could not be discarded as factors that affected
the Swedish unlisted corporations’ choice of accounting standards.

Sammanfattning
Den 1 januari 2005 sker en stor omställning för många av de svenska företagen
avseende det sätt deras redovisning skall uppföras på. För noterade företag införs
en tvingande lag som innebär att koncernredovisningen skall ske efter
internationell standard, istället för de tidigare rekommendationerna utgivna av
svenska Redovisningsrådet. De onoterade företagen däremot har sedan tidigare
haft möjlighet att välja mellan två normgivare, den 1 januari 2005 tillkommer
således ytterligare ett val. Viktigt är dock, för såväl noterade som onoterade
företag, att följa Årsredovisningslagen och begreppet God redovisningssed. Så
vad styr då valet av IASBs rekommendationer för de svenska onoterade
aktiebolagen?

För att svara på ovanstående fråga har denna studie utförts i enlighet med ett
positivistiskt synsätt samt en deduktiv ansats. Tretton hypoteser har utformats
utifrån den teori som använts och den teori som ansågs bäst lämpad för
undersökningen var Agentteorin, Positiv redovisningsteori samt Institutionell
teorin.

Undersökningen genomfördes med en webbaserad enkät och av totalt 392
utskickade enkäter erhölls slutligen 185 svar, vilket utgör 47,2 % av urvalet. Då
hypoteserna prövats empiriskt och resultatet analyserats påvisades enligt de
bivariata analyserna att sju av undersökningens tretton hypoteser fick falsifieras.

Slutledningen av undersökningen visar att koncernmoderbolagets redovisning,
bonus/kompensationsavtal och antal ägare är de variabler som, enligt både de
bivariata

analyserna

samt

diskriminantanalysen

och

de

logistiska

regressionsanalyserna har det starkaste sambandet med valet eller icke valet av
IASBs rekommendationer.
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Onoterade aktiebolags redovisning – väljer de IASBs rekommendationer

och varför?

Kapitel 1 - Inledning

Inledning
Vad styr valet av redovisningsrekommendationer? Sedan Sverige valde att gå
med i EU har stora förändringar skett. Den 7 juni 2002 antog EUs ministerråd
IAS 2005-förordningen som medför att noterade koncerner tvingas tillämpa
International

Accounting

Standards

Boards

(IASB)

rekommendationer

rekommendationer. För de onoterade aktiebolagen finns då i praktiken numera
fyra alternativ vid val av redovisningsrekommendationer. Hänsyn måste häröver
tas till begreppet God redovisningssed. Denna uppsats fokuserar på om
onoterade aktiebolag väljer att tillämpa IASBs rekommendationer och huruvida
ett antal teoretiskt generade faktorer påverkar valet.

1.1 Bakgrund och problem
Stanna upp och tänk efter en stund. Vad kan det världsomspännande, storbolaget
ABB ha gemensamt med din lokala byggmarknad, Trä & Bygg AB?
Förmodligen väldigt lite, men en grundläggande och oerhört viktig gemensam
faktor för de båda bolagen är dess redovisningsskyldighet. Alla som bedriver
näringsverksamhet är bokföringsskyldiga (Bokföringslagen 1 §). Båda företagen
måste alltså producera bokföring och årsredovisning för att dess externa
intressenter ska få ekonomisk information om bolaget. Intressenter som värderar
denna information högt är bl a kunder, leverantörer och andra kreditgivare, stat,
kommun, anställda och ägare, både nuvarande och potentiella (Smith, 2000).
Intressenterna kan vara över en miljon såsom i ABBs fall eller endast ett par
hundra som i byggmarknadens fall. Oavsett antal så skall redovisningen ske på
ett likartat sätt i bolagen så att intressenterna kan jämföra dem med varandra.

Redovisningen i Sverige bygger antingen på den kontinentaleuropeiska weak
equity modellen eller på den anglosaxiska strong equity modellen. Sverige har
under lång tid baserat sin redovisning på weak equity modellen, vilken bygger på
att skydda intressenter genom nedskrivna lagar och regler. Som de viktigaste
intressenterna ser man främst borgenärer och staten, vilket kan knytas till den
starka koppling som råder i Sverige mellan redovisning och beskattning. Under
senare tid har dock Sverige närmat sig den andra modellen, strong equity, pga.
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ökad handel med utlandet och internationella influenser. Strong equity, som
främst kopplas ihop med USA, Storbritannien, och Australien, genomsyras av en
kapitalmarknadssyn vilket leder till en externredovisning som är inriktad mot
finansiärintressen i form av ägare. (Nobes & Parker, 2004)

De nedtecknade lagar som de svenska bolagen har fått rätta sig efter är
Bokföringslagen (BFL) och senare även Årsredovisningslagen (ÅRL). Lagarna
är s.k. ramlagar och kompletteras genom hänvisningar till begreppet god
redovisningssed. (Nilsson, 2002) Begreppet förklaras som: ”en allmänt rättslig
standard grundad på förekommande praxis och rekommendationer” (prop.
1996/96:10). BFL, ÅRL och God redovisningssed är tvingande för alla bolag,
såväl Ericsson AB som Brodyrcenter AB.

Utöver dessa lagar så har rekommendationer och allmänna råd från
Redovisningsrådet (RR) och Bokföringsnämnden (BFN) haft stort inflytande på
redovisningen. De noterade bolagen och bolag som av sin storlek är av allmänt
intresse, t ex IKEA, har varit tvungna att använda sig av RRs rekommendationer.
RRs rekommendationer är baserade på IASBs rekommendationer och har
därmed fört Sverige närmare en internationell harmonisering och skapat ett mer
liberalt synsätt på redovisningen. Detta överensstämmer med strong equity
modellen. Resterande bolag har tidigare kunnat välja mellan att använda:
1. ÅRL + BFN
2. ÅRL + RR
3. ÅRL + RR + BFN
(Törning, 2002)
För de som har använt sig av BFNs rekommendationer har det varit en mer
konservativ syn på redovisningen och därmed en syn som kan liknas vid weak
equity modellen.
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Sedan Sverige valde att gå med i EU har dock stora förändringar skett. Den 7
juni 2002 antog EUs ministerråd IAS 2005-förordningen1 (International
Accounting Standards) och eftersom denna är tvingande för alla medlemsländer
så kommer den att påverka de svenska bolagen i allra högsta grad
(www.pwcglobal.com).

Förordningen innebär att alla svenska börsnoterade företag, företag på
Aktietorget, NGM och Stockholmsbörsen, ska upprätta koncernredovisning i
enlighet med IASBs regelverk från och med första januari 2005 (www.ey.com).
Arbetet med att anpassa sig till det nya regelverket innebär emellertid att
företagen måste ha påbörjat förändringsarbetet tidigare. För alla sifferuppgifter
som återfinns i redovisningen för 2005 ska även jämförelsetal för 2004 lämnas. I
praktiken innebär detta att man, i ingående balans 2004 och därmed utgående
balans för 2003, måste lämna jämförelsetal för att redovisningen ska vara
anpassad till IASBs regelverk IFRS. (www.deloitte.se)

Onoterade bolag ges i och med övergången rätt att frivilligt upprätta sin
redovisning enligt IASBs rekommendationer, det är alltså ej tvingande för dem.
Vissa krav kan dock ställas på dotterbolag som ingår i en koncern där
moderbolaget upprättar sin koncernredovisning enligt IASBs rekommendationer.
Enligt Sjöholm (1994) kan ett moderbolag som konsoliderar dotterbolaget i
koncernredovisningen

kräva

att

de

tillämpar

vissa

gemensamma

redovisningsprinciper.

För närvarande upprättar de onoterade bolagen, som tidigare nämnts, sin
redovisning efter BFNs, alternativt RRs rekommendationer eller efter en
kombination av de båda. Nu kommer alltså ytterligare ett alternativ vid val av
rekommendationer att finnas till hands för de onoterade bolagen, IASBs IFRS.
Detta för att tillgodose sina intressenter bästa möjliga underlag för att bedöma
bolagets nuvarande ekonomiska situation och deras framtidsmöjligheter
(Edenhammar, 2004). Innebörden blir således att onoterade bolag nu istället har
fyra olika alternativ av rekommendationer att välja mellan.
1

IASB har beslutat att benämna sina rekommendationer International Financial Reporting
Standards (IFRS) och hädanefter kommer vi att använda benämningen IFRS.
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1. ÅRL + BFN
2. ÅRL + RR
3. ÅRL + RR + BFN
4. ÅRL + IASBs rekommendationer
Då tillämpningen av IASBs rekommendationer ger en mer detaljerad
redovisning, i likhet med RRs rekommendationer, och ökar jämförbarheten
mellan bolag så torde det finnas incitament även för onoterade bolag att använda
IASBs rekommendationer. Edenhammar (2004) hävdar dock att det å andra
sidan även torde finnas anledningar för en del bolag att inte byta över, då IASBs
rekommendationer kan medföra vissa negativa effekter, t ex högre beskattning.

De negativa effekterna till trots, tör det åtminstone vara av intresse för vissa
grupper av onoterade aktiebolag att övergå till IASBs rekommendationer, t ex de
som står på gränsen för att senare söka notering (www.deloitte.se) och det finns
troligtvis flera andra onoterade aktiebolagsgrupper som är intresserade av en
övergång. Det leder fram till följande fråga: Tillämpar onoterade svenska
aktiebolag IASBs rekommendationer och i så fall varför? För att komma
underfund med detta så kommer man således behöva ställa frågan: Vilka
faktorer påverkar bolagets val av redovisningsrekommendationer?

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida svenska onoterade aktiebolag
väljer att tillämpa IASBs rekommendationer och vilka faktorer som kan tänkas
påverka valet av dessa redovisningsrekommendationer.
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1.3 Uppsatsens fortsatta disposition
Kapitel 2
I kapitel två redogörs det för undersökningens
vetenskapliga metod. Vårt synsätt ligger mer i linje med
det positivistiska än det hermeneutiska då vi gör
förenklingar för att försöka förklara verkligheten och inte
strävar efter förståelse i ett hermeneutiskt avseende. Vår
ansats är deduktiv då undersökningen utgår från teorin
för att beskriva verkligheten och senare testa om teorin
stämmer överens med verkligheten. Kapitlet kommer
även att redogöra för vårt val av teori samt beskriva vårt
val av undersökningsobjekt som är onoterade aktiebolag.
Kapitel 3
I det här kapitlet presenteras de olika normbildarna som
finns att välja mellan i Sverige. Dessa är BFN, RR och
nu även IASB. Utvecklingen av God redovisningssed har
gått från att tidigare arbeta induktivt med begreppet till
att idag även utgå från teorin och logiska resonemang vid
utformande av nya rekommendationer. Slutligen
benämns de skillnader mellan BFN, RR och IASB där
den största skillnaden är kravet på tilläggsupplysningar.
Kapitel 4
Det här kapitlet förklarar de teorier som ligger till grund
för hypoteserna i undersökningen. Då undersökningen
avser att pröva om onoterade aktiebolag väljer att
tillämpa IASBs rekommendationer och vad som kan vara
bakomliggande faktorer till detta val, används
Agentteorin, Positiv redovisningsteori och Institutionell
teori. Den förstnämnda teorin, Agentteorin, behandlar det
sätt på vilket principalerna styr agenterna, så att dessa
ska handla på det sätt som är i principalernas intresse.
Den andra teorin, Positiv redovisningsteori, förklarar vad
som kan vara bakomliggande orsaker till varför
bolagsledningen väljer redovisningsrekommendationer
som de gör. Den tredje teorin är Institutionell teori som
delas upp i tre pelare, den regulativa, den normativa och
imitationspelaren. De tre pelarna behandlas därefter mer
detaljerat.
Kapitel 5
I detta kapitel kommer undersökningsmetoden att
presenteras. Valet av metod blev surveystudie, för att nå
ut till den stora mängd respondenter som vi ämnar
undersöka på en kort tid. Vidare presenteras det urval
som gjorts, den population undersökningen avser samt de
avgränsningar som gjorts i studien. I datainsamlings-
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metoden framgår att det till stor del används primärdata
som inhämtas via enkäter, men att även sekundärdata,
som inhämtas från Affärsdata, bearbetas. Därpå beskrivs
de operationaliseringar som gjordes utifrån det teoretiska
materialet. En bortfallsanalys genomförs där orsakerna
till bortfall diskuteras. Slutet på den empiriska metoden
diskuterar undersökningens reliabilitet och validitet, dvs.
undersökningens trovärdighet.
Kapitel 6
I analyskapitlet sker en presentation av de statistiska
metoder som använts för att redovisa och analysera
undersökningens resultat. Analysen genomförs med hjälp
av stapeldiagram, korstabeller, Pearson Chi-två test, Ttest, Mann-Whitney test samt de multivariata
dataanalyserna kluster, diskriminant och logistisk
regressionsanalys. De bivariata analyserna visar att sju
av undersökningens tretton hypoteser inte kan falsifieras.
En förklaring görs till varför de resterande sex
hypoteserna får falsifieras. De multivariata analyserna
pekar på vilka hypoteser som styrks och vilka variabler
som kan ha en påverkan på företagens val av IASBs
rekommendationer, när de ställs tillsammans med de
andra variablerna.
Kapitel 7
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras i
samband med denna undersökning. Undersökningen
visar att 54 % av de undersökta onoterade aktiebolagen
planerar att övergå till IASBs rekommendationer.
Slutsatsen av undersökningen visar att koncernmoderbolagets redovisning, bonus/kompensationsavtal
och antal ägare är de variabler som, enligt både de
univarita analyserna samt diskriminant och logistiska
regressionsanalyserna har det starkaste sambandet med
valet eller icke valet av IASBs rekommendationer.

6

Onoterade aktiebolags redovisning – väljer de IASBs rekommendationer och varför?
Kapitel 2 - Metod

Metod
I detta kapitel beskrivs vår vetenskapliga utgångspunkt i arbetet. Den består i att
vi inte kan förstå verkligheten utan bara genom förenklingar försöka förklara
den. Vårt synsätt ligger således i linje med positivisternas. Då undersökningen
utgår ifrån teorin och då vi försöker förstå verkligheten, kommer vi att utgå från
en deduktiv ansats. Förklaringar görs till varför Agentteorin, Positiv
redovisningsteori (PAT) samt Institutionell teori (IT) har valts och varför en
annan teori har valts bort.

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida svenska onoterade aktiebolag
väljer att tillämpa IASBs rekommendationer och vilka faktorer som kan tänkas
påverka valet av redovisningsrekommendationer. För att uppnå detta syfte har en
teoretisk modell utformats med hjälp av befintlig teori på området. Meningen är
att våra hypoteser sedan skall testas empiriskt, för att kontrollera om de kan
falsifieras eller icke falsifieras. Om hypotesen icke kan falsifieras så ökar
sannolikheten att det förhåller sig på det sätt som beskrivs i hypotesen.

Vi vill göra förenklingar och generaliseringar av en komplex och invecklad
verklighet som vi innan undersökningen inte besitter några kunskaper om. Detta
för att skapa ny kunskap på området i enlighet med positivisternas riktlinjer. Vi
kommer också att förhålla oss oberoende, då vi ej har några förutfattade
meningar om hur vårt forskningsområde ser ut och kommer inte, till den del det
är möjligt, att låta oss påverkas av vårt forskningsområde. Då vi inte försöker
uppnå förståelse, som mer baseras på ett hermeneutiskt synsätt, utan att vi
försöker förklara verkligheten, ligger vi mer i linje med positivisternas synsätt på
forskning än hermeneutikernas. (Saunders, 2003)

För att vi vidare skall kunna finna kunskap om samhället, organisationer och
mänskligt beteende vid forskningens utgångspunkt finns det två alternativ att
utgå från, deduktion eller induktion. Saunders (2003) lyfter fram att i en
deduktiv ansats utgår man från teorin för att beskriva verkligheten och senare
testa om teorin stämmer överens med verkligheten. Deduktivisterna utgår från
7
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ekonomiska begrepp, för att säga något om den ekonomiska strukturen hos en
eller flera konkreta organisationer (Jönsson 1985). Alltså är deduktion vägen
från teori till empiri. Undersökningen har baserats i befintlig teori och forskning
där tre teorier har funnits som passar till att appliceras på vårt forskningsområde.
Därefter har hypoteser ställts upp om vilka faktorer som kan tänkas påverka de
onoterade aktiebolagen i deras val av redovisningsrekommendationer.
Hypoteserna ska sedan testas empiriskt och utifrån detta ska generella slutsatser
om verkligheten dras. Till denna bakgrund och då vi vill göra förenklingar och
generaliseringar av verkligheten, kommer undersökningen att utgå från en
deduktiv ansats.

En annan anledning till det deduktiva valet är att det redan finns väldigt mycket
befintlig teori på området om val av redovisningsrekommendationer (Watts &
Zimmerman, 1978, DiMaggio & Powell, 1983, Carpenter & Feroz, 2001, Scott,
2003, Collin et al, 2004). All den redan existerande teorin på vårt område gjorde
att verkligheten ej behövde undersökas för att komma fram till ny teori, vilket
hade varit nödvändigt vid val av det induktiva synsättet.

Ännu en orsak till valet av deduktiv ansats var den begränsade tidsperiod vi har
på oss för denna undersökning. Saunders (2003) hävdar att det induktiva
undersökningssättet kräver upprepade datainsamlingar av verkligheten under en
längre tid för att stärka teorin och detta fanns det ej tid för. Istället föll valet på
det deduktiva sättet, då detta underlättar att följa en uppsatt tidsplan som krävs
för att denna undersökning ska bli färdig i tid.

2.2 Val av teori
Tillgång till litteratur och forskning på undersökningsområdet har som tidigare
nämnts varit god och efter en genomgång av den, i vårt tycke, mest väsentliga
delen av litteraturen, så kom vi fram till att bygga upp vår teori enligt följande.
För att kunna skapa en teoretisk modell som är anpassad till val av
redovisningsrekommendationer, så har teorin baserats på tre redan befintliga
teorier, Agentteorin, Positiv redovisningsteori och Institutionell teori.
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Agentteorin handlar om att olika aktörer, i ett spel, har olika målsättning. Scott
(2003) hävdar att det då uppstår brist på kongruens mellan aktörerna, till
exempel mellan ägare och ledningen. Agentteori behandlar det sätt på vilket
principalerna (ägarna) styr agenterna (företagsledning), så att dessa ska handla
på det sätt som är i ägarnas intresse (Smith, 2002). Som en vidareutveckling av
Agentteorin så används PAT där det huvudsakliga målet är att förutsäga ledarens
val av redovisningsrekommendationer och deras reaktioner på nya föreslagna
rekommendationer i olika bolag (Scott 2003). PAT fick en plats i vår teori då
den mer utförligt än Agentteorin förklarar sambanden mellan de olika faktorerna
som finns hos ledarna vid val av redovisningsrekommendationer. IT förklarar
slutligen organisationers val av redovisningsrekommendationer. IT kan tillämpas
som ett alternativ till PAT, men kan även användas som ett komplement till
denne teori. (Collin, Tagesson, Andersson, Cato, Hansson, 2004) Vi har valt att
använda

den

som

ett

komplement

då

den

förklarar

val

av

redovisningsrekommendationer på organisationsnivå och därmed lyfter upp vår
undersökning från enbart individnivå till organisationsnivå.

Med denna bakgrund är det dessa tre teorier som bäst kompletterar varandra för
att få en uttömmande förklaring till vår teori och våra hypoteser. Hänsyn har
tagits till de faktorer och teorier som vi har ansett vara de mest relevanta med
tanke på vår kunskapsnivå på området och de litteraturstudier som gjorts.
En teori som inte passade in som ett komplement till vår teori är Resource
dependency theory. Denna teori är nödvändig när understödda organisatoriska
aktörer ska utveckla effektiva politiska argument för att övervinna de starka
organisatoriska kulturerna och värderingarna som är tagna för givet angående
användandet av de kassarelaterade redovisningssystemen (Carpenter & Feroz,
2001). Teorin föll bort då vi ansåg att den Institutionella teorins imitationspelare
mer var likt agerandet som finns hos de onoterade aktiebolag som ska
undersökas.
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2.3 Kapitelsammanfattning
Tillgången till teori har varit väldigt god och vi har haft kort tid på oss för denna
uppsats. Det är framförallt dessa två argument som har bidragit till att valet har
fallit på att utföra vår undersökning enligt det deduktiva arbetssättet. Den
befintliga teorin på området har fått utgöra grunden till vår teori. De teorier som
har använts är Agentteorin, PAT och IT. Utifrån dessa teorier har det sedan
utformats hypoteser. Anledningen till att dessa tre teorier har blivit vårt val och
att vi inte har använt oss av t ex Resource dependency theory, har varit att det är
dessa teorier som har kompletterat varandra bäst när det gäller att komma fram
till uppsatsens syfte: att undersöka vilka onoterade aktiebolag som väljer IASBs
rekommendationer och vilka faktorer som kan tänkas påverka detta val.
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Normbildning & God redovisningssed
I det här kapitlet sker en presentation av de olika normbildarna som finns att
välja mellan i Sverige. Dessa är BFN och RR och nu även det internationella
organet IASB. Utvecklingen av God redovisningssed har gått från att man
tidigare arbetade induktivt med begreppet till att idag även utgå från teorin och
logiska resonemang vid utformande av nya rekommendationer. Slutligen
benämns skillnader mellan BFN, RR och IASB där den största skillnaden är
kravet på tilläggsupplysningar.

3.1 Bokföringsnämnden
BFN är en statlig myndighet med representanter från bl a FAR, SRS, RSV och
finansdepartementet. BFNs huvuduppgift är att främja utvecklingen av god
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisningar. BFN riktar
sig till största del mot små2 och medelstora3 bolag och publicerar årligen s.k.
Allmänna råd (BFNAR) samt speciella vägledningar. (Nilsson, 2002) BFN har
som uppgift att ge ut rekommendationer till onoterade bolag och nämnden har
hittills arbetat med att anpassa de internationella redovisningsreglerna för
onoterade aktiebolag (www.bfn.se).

BFN har valt att basera sin normgivning avseende årsredovisningar för
onoterade aktiebolag på RRs rekommendationer och inte på ÅRL. Man har
hittills

undantagit

onoterade

aktiebolag

från

de

omfattande

tilläggsupplysningarna i RRs rekommendationer. Dessa upplysningskrav har
istället ersatts med krav på tilläggsupplysningar enligt ÅRL. För att skapa
enhetlighet så har BFN också anammat det språkbruk och de definitioner som
finns i RRs rekommendationer. (Törning, 2002)

2

Små bolag (10/24) där antingen antalet anställda uppgår till högst 10 st de två senaste
räkenskapsåren eller vars tillgångars nettovärde de senaste räkenskapsåren uppgår till högst 24
miljoner.
3

Medelstora bolag är de näringsdrivande onoterade bolag där antalet anställda överstiger 10 st
men understiger 200 st, eller där tillgångarnas nettovärde överstiger 24 miljoner men understiger
1000 gånger fastställt prisbasbelopp.
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3.2 Redovisningsrådet
RR är en privat organisation och bildades av Stiftelsen för utvecklande av God
redovisningssed. I och med bildandet av RR upphörde FAR, som tidigare var
den mest betydelsefulla normgivaren i Sverige, att ge ut rekommendationer.
(Nilsson, 2002)

RRs rekommendationer är främst avsedda för svenska noterade bolag och bolag
som genom sin storlek är av ett allmänt intresse. Rekommendationerna lägger
tyngdpunkten på frågor angående värdering, periodisering, klassificering och
tilläggsupplysningar. (Nilsson, 2002, Törning, 2002) De rekommendationer som
ges ut av RR baseras på rekommendationer från IASB och de avvikelser som
förekommer görs med hänsyn till de lagar som finns, i synnerhet i ÅRL
(Edenhammar, 2004).

En följd av EG-förordningen IAS-2005 är att RRs rekommendationer, RR1RR29, efter den 1 januari 2005 inte kommer att vara gångbara vid upprättande
av koncernredovisning i noterade bolag. RR kommer därför inte att fortsätta
uppdatera dessa rekommendationer. (www.redovisningsradet.se)

3.3 IASB
IASB är numera en av de två dominerande aktörerna på den globala arenan vad
gäller normbildning av redovisningsprinciper. Den andra är amerikanska
Financial Accounting Standards Board (FASB). FASB, som har en mycket
detaljerad redovisning och där normerna omfattar tusentals sidor, har stått
modell för IASBs ramverk. (Nilsson, 2002)
IASB arbetar för att, tillsammans med nationella normbildare över hela världen,
upprätta redovisningsnormer som accepteras globalt och därigenom verka för
förbättring och harmonisering av redovisningsnormer i allmänhet. (ibid)
Huvuduppgiften för organisationen är att ge ut rekommendationerna IFRS.
Edenhammar (2004) hävdar att syftet med rekommendationerna är att bolagens
finansiella rapporter ska ge bästa möjliga underlag för investerare att bedöma
bolagets ställning och ekonomiska situation.
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En ökad globalisering ger högre krav på att den externa redovisningen skall
kunna jämföras mellan bolag i olika länder, vilket i sin tur medför ett högre krav
på enhetliga redovisningsprinciper. IASB har de senare åren haft en betydande
genomslagskraft

internationellt

och

EUs

godkännande

av

IAS-2005

förordningen var av stor betydelse för IASB.

3.4 God redovisningssed i onoterade bolag
Enligt 4 kap 2 § i BFL skall bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed och enligt ÅRL 2 kap 2 § skall
årsredovisningen upprättas på överskådligt sätt och i enlighet med god
redovisningssed. Dessa två paragrafer utgör ett komplement till övrig
lagstiftning inom svensk redovisning och bör utgöra en allmän grund vid
normgivning. Begreppet förklaras som ”En faktiskt förekommande praxis hos en
kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga” och härstammar från
förarbetet till BFL från 1976 (Nilsson, 2002). Utvecklingen på området går fort
och numera kan god redovisningssed även benämnas som ”en allmänt rättslig
standard grundad på förekommande praxis och rekommendationer”. (prop.
1996/96:10) Man har gått från att tidigare arbeta induktivt med begreppet till att
idag även utgå från teorin och logiska resonemang vid utformande av nya
rekommendationer. BFN är det organ som har det högsta ansvaret att utveckla
God redovisningssed (BFL 8 kap 1 §) men även RR, FAR och RSV har ett
inflytande över tolkningen av begreppet (Nilsson, 2002). Normgivarna har alltså
fått en mer betydelsefull roll vid utvecklandet av God redovisningssed.

Som tidigare nämndes har onoterade bolag stor frihet vid val av
redovisningsrekommendationer och i och med den normgivning svensk
redovisning har, förekom innan införandet av IASBs rekommendationer de tre
tidigare nämnda nivåerna av God redovisningssed. Trots stora valmöjligheter av
rekommendationer är det viktigt att observera att även onoterade bolag skall
följa God redovisningssed. Törning (2002) exemplifierar detta genom att
bolagen skall tillämpa en rekommendation från RR om den blivit etablerad som
praxis i en viss bransch.
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Med införandet av IASBs rekommendationer följer ännu ett val, ÅRL + IASBs
rekommendationer. Väljer man att tillämpa IASBs rekommendationer måste
man göra det fullt ut, dvs. inte kombinera med enskilda principer från BFNs
allmänna råd eller RRs rekommendationer.

3.5 Skillnader mellan BFN, RR och IASB
Den största skillnaden mellan BFNs allmänna råd och RRs rekommendationer är
kravet på tilläggsupplysningar. RR kräver mer detaljerade uppgifter som ska
anges i årsredovisningen medan BFN tillåter vissa lättnader. Bolagen måste ändå
infria ÅRLs krav på information för att visa en rättvisande bild över bolagets
ställning och resultat. (Törning, 2002) Vidare är IASBs rekommendationer än
mer uttömmande och preciserade än RRs rekommendationer (Edenhammar,
2004).

De rekommendationer som BFN ger ut är ej tvingande utan bolagen har fritt
kunnat välja mellan att lägga till enskilda rekommendationer från RR och
således kunnat styra sitt resultat med stor variation. Detta har lett till att dessa
bolags redovisning har blivit svårare att tyda. (www.bfn.se)

En annan viktig skillnad mellan BFN och RR är påverkan på redovisad vinst.
Om man väljer att tillämpa BFNs allmänna råd fullt ut medför det att bolaget
senarelägger vinsten. Om man istället tillämpar RRs rekommendationer fullt ut
medför det att bolaget tidigarelägger vinsten (RR10, RR11, RR15, 2004). De
rekommendationer som påverkar en tidigareläggning av vinsten i RRs
rekommendationer överensstämmer med IASBs rekommendationer och kommer
ej att förändras i och med övergången (Edenhammar, 2004, RR10, RR11, RR15,
2004).

Eventuell anledning att senarelägga vinsten kan vara att bolaget vill undvika
politisk påverkan. Att ett bolag väljer att tidigarelägga vinsten beror oftast på att
bolaget har s.k. incitamentsavtal men kan också bero på att kreditgivare ställer
krav på uppvisandet av ett visst resultat. (Watts & Zimmerman, 1978, Scott,
2003)
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3.6 Kapitelsammanfattning
I det här kapitlet har det skett en presentation av de olika normbildarna som
finns att välja mellan i Sverige. Dessa är BFN och RR och nu även det
internationella organet IASB. Utvecklingen av God redovisningssed har gått från
att tidigare arbeta induktivt med begreppet till att idag även utgå från teorin och
logiska resonemang vid utformande av nya rekommendationer. Slutligen har
skillnader mellan BFN, RR och IASBs rekommendationer tagits upp, där den
största skillnaden är kravet på tilläggsupplysningar.
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Teori
Det här kapitlet kommer att förklara de teorier som ligger till grund för
hypoteserna i undersökningen. Då undersökningen avser att pröva om
onoterade aktiebolag väljer att tillämpa IASBs rekommendationer och vad som
kan vara bakomliggande faktorer till detta val, används Agentteorin, Positiv
redovisningsteori (PAT) och Institutionell teori (IT). Den förstnämnda teorin,
Agentteorin, behandlar det sätt på vilket principalerna styr agenterna, så att
dessa ska handla på det sätt som är i principalernas intresse. Den andra teorin,
PAT, förklarar vad som kan vara bakomliggande orsaker till varför
bolagsledningen väljer redovisningsrekommendationer som de gör. Teorin visar
att ledningen väljer de rekommendationer som maximerar deras egen nytta. Den
tredje teorin är IT och delas upp i tre pelare, den regulativa, den normativa och
imitationspelaren. De tre pelarna behandlas därefter mer detaljerat.

4.1 Agentteori
Agentteori handlar om att olika aktörer i ett spel har olika målsättning. Därmed
uppstår brist på kongruens mellan aktörerna, till exempel mellan ägare och
ledningen (Scott, 2003). Agentteorin behandlar det sätt på vilket principalerna
styr agenterna, så att dessa ska handla på det sätt som är i ägarnas intresse. Här
spelar redovisningsinformation en viktig roll (Smith, 2000).

En agentrelation uppstår när en eller flera individer (principaler) hyr eller
anställer andra individer (agenter) och delegerar ett specifikt ansvar till dem att
utföra i deras regi. Kostnader för principalens kontroll av agenten kallas för
agentkostnader. En av principalernas möjligheter att kontrollera agenten är att
använda redovisningsinformation. (Falkman, 2000a, Scott, 2003)

Hatch (2002) lyfter fram att möjligheten för principalen att kontrollera agenten
är, enligt Agentteorin, beroende av hur stor informationstillgången är.
Principalens

kontrollnivå

av

vad

agenten

gör,

med

hjälp

av

redovisningsinformation, skiljer sig mellan om företagen är noterade eller
onoterade. Ett noterat företag har i huvudsak många principaler och ett långt
avstånd till agenterna. Detta innebär att principalerna ska kunna utföra en
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acceptabel kontroll endast med hjälp av publik redovisningsinformation. I ett
onoterat företag finns i de flesta fall färre ägare, vilket innebär att de har ett
kortare avstånd till agenten och tillgång till mer intern information. (Hatch,
2002)

Agentteorin hävdar att det blir det svårare för principalen att kontrollera agenten
ju fler ägare det finns. Det innebär att det blir svårare att kontrollera bolaget och
det blir extra viktigt med mer detaljerad information. (Hatch, 2002, Scott, 2003)
Få ägare och familjebolag antas ha en mindre preciserad och mer övergripande
externredovisning medan bolag med flera ägare och mer spritt ägandeskap
tenderar till att ha ett större formellt behov av mer preciserad och omfattande
externredovisning. Ju fler ägare och desto större spridning på ägandeskapet torde
leda till att dessa bolag övergår till IASBs rekommendationer pga. att de ger en
mer detaljerad externredovisning.

Hypotes 1:

Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med antalet ägare.

4.2 Positiv redovisningsteori
Som en vidareutveckling av Agentteorin kom PAT, där det huvudsakliga målet
är att förutsäga ledarens val av redovisningsrekommendationer och deras
reaktioner på nya föreslagna rekommendationer i olika bolag. På en generell
nivå hävdar PAT att val av redovisningsrekommendationer är en del av
företagets behov att minimera kapital- och kontraktskostnader och därmed en del
av den generella företagsstyrningsprocessen. (Scott, 2003)

Watts & Zimmerman (1978) anser att företagsledningen spelar en central roll när
det gäller val av redovisningsrekommendationer och de tenderar att välja, om de
får möjlighet, redovisningsrekommendationer som maximerar sin egen
förväntade nytta. Individer antas vara rationella och ledarna försöker bara
maximera företagets vinst om det ligger i deras eget intresse (Watts &
Zimmerman, 1978, Holthausen & Leftwich, 1983, Scott, 2003).
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Scott (2003) benämner detta beteende hos företagsledare som opportunistiskt.
De förutsägelser som görs pga. det opportunistiska beteendet i PAT är i stort sett
organiserade runt tre hypoteser.
1.

Företagsledare

med

bonus/kompensationsavtal

tenderar

att

välja

redovisningsrekommendationer så att ett så högt resultat som möjligt redovisas,
ceteris paribus. (Watts & Zimmerman, 1978, Scott, 2003)
2. Om ett företag är nära att bryta redovisningsbaserade klausuler i ett låneavtal
tenderar företagsledare att välja redovisningsrekommendationer som flyttar
inkomster från framtiden till den aktuella perioden, ceteris paribus. (ibid)
3. I ett företag som har stor politiska påverkan tenderar företagsledaren att välja
redovisningsrekommendationer som skjuter upp inkomsterna från aktuell period
till framtida perioder, ceteris paribus. (ibid)
4.2.1 Bonus/kompensationsavtal
Om företagsledares arvode består av en bonus som är relaterad till avkastningen,
denna oftast benämnd i samband med nettoinkomsten (Holthausen & Leftwish,
1983), har de en viss benägenhet att välja redovisningsrekommendationer som
medför ökad avkastning och därmed en högre bonus. Företagsledare i ett företag
med bonusavtal antas vilja maximera sin egen nytta och därav vilja få ut så hög
bonus som möjligt. Företaget måste då redovisa en så hög vinst som möjligt för
den aktuella perioden. Det är då troligt att ledningen i ett sådant företag kommer
att välja redovisningsrekommendationer som flyttar framtida vinster till en
aktuell period. (Scott, 2003)

Hypotes 2:

Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om ledningen har resultatbaserade
bonus/kompensationsavtal.

4.2.2 Låneavtal
Den större delen av alla låneavtal innehåller klausuler som innebär att företaget
måste hålla sig inom vissa gränser och därmed blir belagd med vissa
restriktioner (Holthausen & Leftwish, 1983), t ex vad gäller rörelsekapital. Om
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företaget överträder ett sådant avtal kan det leda till olika sorters sanktioner, t ex
ej fortsatt kredit hos finansiär. För att förhindra, eller åtminstone försena, sådana
sanktioner måste företaget redovisa en så hög vinst som möjligt. Det är då troligt
att

ledningen

i

ett

sådant

företag

kommer

att

välja

redovisnings-

rekommendationer som flyttar framtida vinster till en aktuell period. (Scott,
2003)

Hypotes 3:

Ju större de onoterade aktiebolagens skuld/tillgångskvot är
desto större benägenhet har de att tillämpa IASBs
rekommendationer.

4.2.3 Politisk påverkan
Företag med hög lönsamhet drar till sig media och annan uppmärksamhet vilket
snabbt kan leda till större politiskt påverkan på företaget. Ju större ett företag
uppfattas som och ju mer makt ett företag har, desto större massmedial påverkan
blir de utsatta för. (Watts & Zimmerman, 1978)

I samband med en föreslagen redovisningsrekommendation beror ledningens
attityd till denne på företagets storlek och på om den föreslagna
rekommendationen ökar eller minskar företagets aktuella vinst. För en
redovisningsrekommendation som minskar företagets aktuella vinst gäller
sambandet att ju större företaget är desto mer värdefull är rekommendationen
och desto mer kommer företagsledningen att inrikta sina krafter på att just den
ska tillämpas. Om den föreslagna rekommendationen istället ökar företagets
aktuella vinst kommer ledningen i stora företag inrikta sina krafter på att just den
inte ska tillämpas. En ökning av den aktuella vinsten förväntas, för stora företag,
öka den politiska påverkan. (ibid)

En annan faktor som kan ge bolagen högre politisk påverkan är om en stor del av
befolkningen i en kommun är anställda av ett och samma bolag, t ex Perstorp
AB. Detta gör att den massmediala och kommunala övervakningen ökar pga. att
bolaget är viktigt i kommunen.
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För att minska sannolikheten för att bli utsatta för politisk påverkan, såsom nya
skatter och andra regleringar, måste företaget redovisa en så låg vinst som
möjligt. Det är då troligt att ledningen i ett sådant företag kommer att välja
redovisningsrekommendationer som flyttar aktuell vinst till framtiden. (Scott,
2003)

Hypotes 4a: Ju viktigare onoterade aktiebolag är som arbetsgivare i sin
kommun desto större benägenhet har de att välja bort IASBs
rekommendationer.

Hypotes 4b: Ju mer onoterade aktiebolag är exponerade i media desto
större

benägenhet

har

de

att

välja

bort

IASBs

rekommendationer.

PAT antyder på att det vanligtvis är mer effektivt för företaget att ha ett antal
redovisningsrekommendationer för ledaren att välja mellan. Att ge ledaren
flexibilitet i valet av redovisningsrekommendation ger flexibilitet för företaget
vid förändringar i företagets miljö. (ibid)

4.3 Institutionell teori
IT är en teori som kan behandla organisationers val av redovisning. IT kan
tillämpas som ett alternativ till PAT, men kan även användas som ett
komplement till denna teori. (Collin et al, 2004)

Enligt Weick (1995) skulle individer irra omkring i en förvirrad värld utan
direkta mål om inte institutionerna gav dem vägledning i tillvaron.
Institutionerna begränsar individens handlingar och orienteringsförmåga men
hjälper även till att koda information, lösa rutinproblem, ersätta tankemöda och
underlätta vid nytt ställningstagande. Institutionerna begränsar individens
handlingar men ställer samtidigt upp de medel som krävs för att handlingarna
skall resultera i de mål individen har satt upp.

Organisationer tävlar inte bara om resurser och kunder, utan även om politisk
makt och institutionell legitimitet, för både socialt och ekonomiskt värde. IT är
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ett användbart verktyg för att förstå politiken som sätter sin prägel på mycket i
den moderna organisationen, t ex vid beskattning. (DiMaggio & Powell, 1983)

Den institutionella teorins tillvägagångssätt vid studie av organisationens val av
redovisningsnormer hänförs av DiMaggio & Powell (1983) där tre mekanismer
utgör grunden för vad som influerar organisationerna. De tre mekanismerna,
eller så kallade institutionella pelare, skapar mallar för hur individen bör bete sig
inom organisationen (Douglas, 1986). Pelarna benämns som den regulativa, den
normativa och imitationspelaren, och verkar på olika vis, vilket är av betydelse
när individens påverkan av institutionerna skall studeras (DiMaggio & Powell,
1983, Carpenter & Feroz, 2001, Collin et al, 2004).
4.3.1 Den regulativa pelaren
Den första mekanismen är den regulativa pelaren och behandlar lagar och
tvingade regler. DiMaggio & Powell (1983) påstår att staten är det mest
inflytelserika organet vad gäller upprättande av lagar och regler i samhället. I
Sverige finns Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1078) och Bokföringslagen
(BFL 1995:1554) som utgör de grundläggande bestämmelserna angående svensk
redovisning (Nilsson, 2002). Utöver dessa regelverk förekommer två betydande
normbildare, BFN och RR, som ger ut allmänna råd och rekommendationer
avseende svenska bolags årsredovisningar (www.bfn.se). Från och med den 1
januari 2005 kommer även IASBs rekommendationer att finnas som val för de
svenska bolagen.

RRs normgivning baseras på de utgivna normerna från IASB och tar i första
hand sikte på värdering, klassificering, periodisering och tilläggsupplysningar.
Detta återspeglas olika mycket i rekommendationerna. BFN har valt att låta sin
normgivning angående årsredovisningar för onoterade bolag utgå ifrån RRs
rekommendationer och inte ÅRL. Därigenom blir BFNs allmänna råd för
värdering,

klassificering

och

periodisering

rekommendationer. (Törning, 2002)
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4.3.2 Den normativa pelaren
Den andra pelaren som den institutionella teorin bygger på benämns som den
normativa. Med detta begrepp menas de etiska och moraliska faktorerna samt
ställningstagande i värderingsfrågor om hur man bör handla eller hur något bör
vara. Organisationer och individers val påverkas av en social skyldighet.
Universitet och professionella yrkesroller, t ex revisorer och läkare, bildar
normativa regler och sätter upp standarder för professionellt handlande.
(DiMaggio & Powell, 1983)

Enligt DiMaggio & Powell (1983) är det speciellt två aspekter av
professionalism som är viktiga källor inom denna pelare och därmed utgör
faktorerna för de etiska och moraliska uppfattningarna som individer har. Den
ena beror på utbildning och legitimitet åstadkommen av universitetsspecialister.
Den andra är tillväxten och utvecklingen av professionella nätverk där
världsomspännande organisationer med nya modeller sprids ut snabbt.
Universitet och professionella utbildningsinstitutioner är viktiga center för
utveckling av de organisatoriska normerna hos ledningen och dess personal.
Organisationer måste också vara legitima till det större sociala system som de är
beroende av vad gäller fortsatt existens och för att nå uppsatta mål (Pfeffer &
Salancik, 1978).
4.3.3 Imitationspelaren
Den sista pelaren angående organisationers val speglar benägenheten att imitera
andra organisationer och benämns som imitationspelaren. Denna mekanism
förutspår att organisationer väljer samma redovisningsrekommendationer som
andra likartade bolag inom samma bransch och främst bolag som de uppfattar
som mer etablerade och framgångsrika. (DiMaggio & Powell, 1983, Carpenter
& Feroz, 2001) Van der Tas (1988) anser dessutom att företag som arbetar under
samma omständigheter applicerar samma redovisningsrekommendationer för att
redovisningen ska bli mer jämförbar mellan företagen.

Imitationer beror till stor del på den osäkerhet som råder hos många bolag.
DiMaggio & Powell (1983) hävdar att när en organisation stöter på ett problem
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med otydliga orsaker eller oklara lösningar, så erbjuder imitationen praktiska
lösningar till en låg kostnad.
4.3.4 Hypoteser baserade på de tre pelarna
Carpenter & Feroz (2001) anser att de tre pelarna kan samverka och att de inte
fungerar helt oberoende av varandra. Detta gör att även våra hypoteser kring IT
innehåller faktorer från mer än en av pelarna. För att återknyta till de tre
mekanismerna så kan man sammanfatta följande.

Enligt den regulativa pelaren är steget till IASBs rekommendationer olika stort
beroende på vilken tidigare normgivare bolaget har använt. Från RRs
rekommendationer är steget inte lika stort till IASBs rekommendationer som det
är från BFNs allmänna råd. Det kan även finnas tendenser till imitation för de
onoterade

aktiebolagen

som

tillämpar

RR

att

övergå

till

IASBs

rekommendationer för att bli legitima (Pfeffer & Salancik, 1978).

Hypotes 5:

Onoterade aktiebolags benägenhet att övergå till IASBs
rekommendationer ökar om de tidigare tillämpat RRs
rekommendationer.

Ur den normativa pelaren kan man utläsa att val av redovisningsrekommendationer kan ha ett samband med redovisningsansvariges utbildning
och tidigare erfarenheter. Eftersom RR baseras på IASBs rekommendationer
antas att om redovisningsansvarige har tidigare utbildning och erfarenhet av RRs
rekommendationer så ökar möjligheten att denne verkar för en tillämpning av
IASBs rekommendationer.

Hypotes 6:

Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om den redovisningsansvarige har
tidigare erfarenhet av RR.

Ett bolag som har konkurrensfördelar får förvänta sig att andra bolag inom
samma bransch kommer att imitera deras rutiner för att skapa samma
konkurrensfördelar för sig själva. En likhet mellan aktörerna i samma bransch
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skapar även legitimitet och en möjlighet till jämförbarhet mellan dem. (Collin et
al, 2004)

Imitationen i branschen har även normativa inslag, då det är God
redovisningssed att följa en representativ krets bokföringsskyldiga. Bolagen ska
redovisa enhetligt inom samma bransch (ÅRL 1995/96:10).

Hypotes 7:

Onoterade

aktiebolags

val

av

rekommendationer

har

benägenhet att påverkas av branschtillhörighet.

För de bolag som har ett verksamhetsområde som även innefattar internationell
handel, torde det finnas incitament för att öka jämförbarheten och harmonisera
sig med andra bolag, speciellt med de bolag som befinner sig utanför Sveriges
gränser. Det underlättar för företaget att ha likartade monetära termer och
värderingar som deras utländska konkurrenter har, då man kan konkurrera och
jämföra

nyckeltal

på

samma

villkor.

En

tillämpning

av

IASBs

rekommendationer ger också företagets utländska intressenter möjlighet att få en
större insyn i företagets ekonomiska ställning. Detta pga. att intressenterna
troligtvis har större kunskap om IASBs rekommendationer än om företagens
nationella normgivares rekommendationer.

Hypotes 8:

Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med bolagets internationella handel.

Detta resonemang kan även implementeras på de företag som ingår i en koncern,
då flertalet av dessa har moderbolag eller dotterbolag som har sitt säte utanför
Sveriges gränser. Innebörden av detta torde bli att hela koncernen vill ha en
enhetlig redovisning med likartade jämförelsetal, då koncernen torde vilja
underlätta all redovisning genom att den ska vara jämförbar oavsett vilket land
de enskilda koncernföretagen har sitt säte i.
Hypotes 9:

Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om de ingår i en koncern.
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För att vidareutveckla diskussionen om våra antaganden för redovisningen hos
koncernbolag så kan man utläsa ytterligare ett möjligt samband. Det kan finnas
ett imitationsbeteende hos dotterbolaget då de vill följa moderbolagets
redovisning för att underlätta jämförelsen mellan dem. Fallen då dotterbolaget
följer moderbolagens redovisning behöver dock ej enbart bero på ett
imitationsbeteende hos dotterbolagen. Enligt Falkman (2000b) finns det även
fall när detta beteende är regulativt. Sjöholm (1994) hävdar vidare att ett
moderbolag som konsoliderar dotterbolaget i koncernredovisningen, kan enligt
ABL kräva att dessa tillämpar vissa gemensamma redovisningsprinciper.
Hypotes 10: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar då koncernmoderbolaget tillämpar
IASBs rekommendationer.

Bolagens revisorer har en påverkan på redovisningen eftersom de gärna tar med
sig redovisningsnormerna och försöker implementera dem hos de bolag de
reviderar. Även hotet att revisorerna kan avge en oren revisionsberättelse kan
förmå bolaget att följa aktuell normgivning. (Collin et al, 2004)

Revisorer har också en påverkan på själva utvecklandet av redovisningspraxis
och är den mest inflytelserika gruppen när det gäller utveckling av
redovisningspraxis, bl a därför att de i olika steg deltar i processen varigenom
redovisningsrekommendationer kommer till (Jönsson, 1985).

Revisionsbyråer är alltså starka institutionaliserare och deras uppfattning i frågan
är följaktligen viktig för ledningen vid valet av redovisningsrekommendationer.
Detta gör att det underlättar om de företag som revisorerna reviderar följer
samma redovisningsrekommendationer. Därför kommer de försöka få företaget
att redovisa i enlighet med sin revisionserfarenhet.
Hypotes 11: Onoterade aktiebolag har benägenhet att följa den anlitade
revisionsbyråns revisionserfarenhet.
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4.3.5 Allmänt intresse
Enligt BFNs allmänna råd (BFNAR 2000:2) bör de bolag som är noterade, dvs.
de bolag som har aktier för offentlig handel, eller de bolag som genom sin
storlek är av allmänt intresse, följa RRs rekommendationer. Vissa statliga bolag
som t ex Apoteket är inte börsnoterat men har ett stort allmänt intresse genom
sin omsättning och sina många anställda. Även kommunala bostadsbolag och
energibolag kan anses vara av allmänt intresse då de är stora i jämförelse med
antal invånare (Törning, 2002).
Enligt Jönsson (1985) har stora4 bolag stor påverkan på utvecklingen av
finansiell rapportering. Små bolag tenderar att följa stora bolags val av
redovisningsrekommendationer. Dock så är kostnaden stor för att byta till IASBs
rekommendationer och detta torde innebära att många små bolag inte anser att
nyttan överstiger kostnaden för ett rekommendationsbyte.

Hypotes 12: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med storleken på bolaget.

4

Stora bolag (200/1000) är bolag där antingen antalet anställda överstiger 200 st eller när
nettovärdet på tillgångar överstiger belopp motsvarande 1000 ggr ett fastställt prisbasbelopp.
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4.4 Hypotessammanfattning
1: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med antalet ägare.
2: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om ledningen har resultatbaserade
bonus/kompensationsavtal.
3: Ju större de onoterade aktiebolagens skuld/tillgångskvot är
desto större benägenhet har de att tillämpa IASBs
rekommendationer.
4a: Ju viktigare onoterade aktiebolag är som arbetsgivare i sin
kommun desto större benägenhet har de att välja bort IASBs
rekommendationer.
4b:Ju mer onoterade aktiebolag är exponerade i media desto
större benägenhet har de att välja bort IASBs
rekommendationer
5: Onoterade aktiebolags benägenhet att övergå till IASBs
rekommendationer ökar om de tidigare tillämpat RRs
rekommendationer.
6: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om den redovisningsansvarige har
tidigare erfarenhet av RR.
7: Onoterade aktiebolags val av rekommendationer har
benägenhet att påverkas av branschtillhörighet.
8: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med bolagets internationella handel.
9: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om de ingår i en koncern.
10: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar då koncernmoderbolaget tillämpar
IASBs rekommendationer.
11: Onoterade aktiebolag har benägenhet att följa den anlitade
revisionsbyråns revisionserfarenhet.
12: Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med storleken på bolaget.
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4.5 Kapitelsammanfattning
Hypoteserna har bildats utifrån den teori som finns i detta kapitel och har
presenterats i efterhand som de styrkts av teorin. Teoridelen består av tre block,
Agentteori, PAT och IT. Det första blocket är Agentteorin som behandlar det
sätt på vilket principalerna styr agenterna, så att dessa ska handla på det sätt som
är i principalernas intresse. Det andra blocket är PAT. I denna teori förklaras vad
som kan vara bakomliggande orsaker till varför bolagsledningen väljer
redovisningsrekommendationer som de gör. Enligt PAT agerar ledningen utifrån
sitt egenintresse. Det tredje och sista blocket i teoridelen inleds med att ge en
redogörelse för vad IT är och att den delas upp i tre pelare, den regulativa, den
normativa och imitationspelaren. Dessa tre pelare har sedan beskrivits mer
detaljerat.
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Empirisk metod
I detta kapitel kommer undersökningsmetoden att presenteras. Valet av metod
blev surveystudie för att nå ut till den stora mängd respondenter som vi ämnar
undersöka på kort tid. Vidare presenteras det urval som gjorts samt den
population undersökningen avser att förklara och de avgränsningar som gjorts i
studien. Vi tar sedan upp datainsamlingsmetoden där det framgår att det till stor
del används primärdata som inhämtas via enkäter, men att även sekundärdata
som inhämtas från Affärsdata bearbetas. Sedan beskrivs de operationaliseringar
som gjordes utifrån det teoretiska materialet. En bortfallsanalys genomförs och
orsakerna till bortfall diskuteras. Slutet på den empiriska metoden diskuterar
undersökningens reliabilitet och validitet, dvs. undersökningens trovärdighet.

5.1 Val av undersökningsmetod
Med vårt syfte som utgångspunkt, att undersöka huruvida svenska onoterade
aktiebolag väljer att tillämpa IASBs rekommendationer och vilka faktorer som
kan tänkas påverka valet, har vi valt att göra en surveystudie. Att valet föll på
just denna metod beror till största del på att den sortens studie underlättar att nå
ut till den stora mängd respondenter som vi avser att undersöka på kort tid. Ett
alternativ vid val av undersökningsmetod hade varit att undersöka redan
befintliga dokument, i vårt fall årsredovisningar. Problemet är dock att det inte
har utkommit några årsredovisningar innehållande ett eventuellt val av IASBs
rekommendationer hos företagen ännu, varför denna undersökningsmetod ej har
varit möjligt att tillämpa. Surveystudien kännetecknas av att verkligheten passivt
registreras och att orsakssamband mellan olika företeelser kan beskrivas
(Andersen, 1998, Saunders, 2003). Detta stämmer överens med den sorts
undersökning vi ämnar utföra.

Utifrån resultatet av vår undersökning över onoterade aktiebolag räknar vi med
att kunna dra generella slutsatser om vilka bolag som väljer att tillämpa IASBs
rekommendationer och vilka faktorer som påverkar detta val.
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5.2 Urval och population
Målet med denna uppsats är att skapa en bild över hur svenska onoterade
aktiebolag, dvs. vår målpopulation, väljer att tillämpa IASBs rekommendationer
eller ej from 1 januari, 2005.

Uppsatsen baseras på en delundersökning (Andersen, 1998). Fördelen med en
sådan undersökning gentemot en totalundersökning är att den är mindre
tidskrävande vilket öppnar för att använda sig av fler variabler. Enligt Saunders
(2003) är nackdelarna med en delundersökning att man inte till fullo kan
säkerställa att det resultat som påvisas stämmer överens med verkligheten. För
att kunna säkerställa ett sådant resultat krävs en totalundersökning, vilket det ej
finns resurser till, då tidsbrist är ett faktum för denna undersökning. Istället har
vi valt att använda oss av ett stort antal respondenter för att öka trovärdigheten
av undersökningen. Då uppsatsen avser att visa en bild av hur praxis ser ut bland
de onoterade aktiebolagens tillämpning av IASBs rekommendationer väljer vi att
göra förenklingar och dra generella slutsatser. Den fullständiga urvalsprocessen
för att få fram de företag som ingår i undersökningspopulationen redovisas i
Appendix 1.

5.3 Avgränsningar
Noterade aktiebolag i Sverige är enligt förordningen tvingade att from den 1
januari 2005 upprätta koncernredovisning enligt IASBs rekommendationer. Vi
har med denna undersökning valt att utreda vilka av de onoterade aktiebolagen
som väljer att tillämpa de nya rekommendationerna. Avgränsningen ligger
således i att endast svenska onoterade aktiebolag undersöks. Vi har också
avgränsat oss till aktiebolag med över 100 anställda, då sannolikheten till att de
har hört talas om eller tillämpar IASBs rekommendationer torde öka. Dessutom
har vi valt att inte undersöka koncernmoderbolag då en av hypoteserna baseras
på

moderbolagets

val

av

redovisningsrekommendationer.

Efter

dessa

avgränsningar anser vi att vi har fått en representativ urvalspopulation för en, för
oss, genomförbar undersökning.
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5.4 Datainsamling
Det finns olika metoder att använda sig av beroende på om man vill ha
kvantitativ eller kvalitativ data. Datainsamlingsmetoden styrs av syftet som ska
uppfyllas med studien. (Saunders, 2003) Det kommer till stor del att sökas
kvantitativ data, då det ämnas få in en stor mängd data som det senare kan dras
generella slutsatser utifrån.

Valet av datainsamlingsmetod och valet av primär och sekundärdata inverkar på
vilken information som erhålls. För att kunna realisera syftet med
undersökningen har vi huvudsakligen valt att använda oss av primärdata.
Insamlingen av primärdata har skett genom en survey där en webbenkät (se
Appendix 2 och 3) innehållande slutna svarsalternativ har skickats ut till
respondenterna. Dahmström (2000) anser att nackdelen med en webbenkät är att
bortfallet i form av uteblivna svar kan bli stort. Detta har vi försökt att reducera
bort genom att lägga in en spärr så att det ej är möjligt skicka in en ofullständigt
besvarad enkät. Vi har även skickat enkäten direkt till respondenten
(redovisningsansvarig), i den mån det har varit möjligt, och för att reducera
bortfallet ytterligare har vi i enlighet med Dahmström (2000) skickat påminnelse
till dem som ej har svarat. Hos de företag där vi inte har fått tag på
redovisningsansvariges e-postadress har vi skickat enkäten till företagets
kundtjänst. Fördelen med användningen av webbenkät är den obetydliga
kostnaden för att skicka ut dem och eventuella påminnelser blir enkla att
genomföra.

Som komplement till insamlad primärdata har sekundärdata använts. De
sekundärdata som använts har hämtats via Affärsdata (www.ad.se). Den
information som vi har valt att använda från Affärsdata rör faktorerna
branschtillhörighet, koncerntillhörighet, storlek och låneavtal. Sekundärdata har
hämtats in för att förenkla vår webbenkät ytterligare och för att minimera antalet
frågor för respondenterna.
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5.5 Operationalisering
Med operationalisering menas att man interpreterar de teoretiska begreppen till
empiriskt

mätbara

storheter.

För

att

kunna

analysera

resultatet

av

undersökningen omvandlas de framtagna hypoteserna till variabler. (Andersen,
1998) Förutom tillämpning av IASBs rekommendationer som utgör vår
huvudvariabel, dvs. den som våra övriga variabler testas mot, har genom våra
hypoteser

följande

förklarande

bonus/kompensationsavtal,

variabler

låneavtal,

identifierats:

massmedial

antal

påverkan

och

ägare,
viktig

arbetsgivare i kommunen, tidigare normgivare, tidigare erfarenhet hos
redovisningsansvarig, branschtillhörighet, internationell handel, koncerntillhörighet, koncernmoderbolagets redovisning, revisorns påverkan och
slutligen storlek.
Tillämpning av IASBs rekommendationer
Huvudvariabeln utgörs av frågan huruvida de tillfrågade företagen planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer eller inte. Även svaret eventuellt har lagts till
för att fånga upp de företag som inte har bestämt sig ännu, men har det i åtanke.
Svaren eventuellt lades därefter ihop med ja-svaren då det efter enkäten
distribuerats, uppmärksammades att dessa svar är av samma betydelse.
Antal ägare
Bolag med få ägare har en bättre insyn i bolaget och har således inte lika stort
behov av detaljerad redovisning som de bolagen med fler ägare kräver. Vår
uppdelning i antal ägare blir bolag som ägs av endast en ägare och bolag vars
ägarstruktur utgörs av flera ägare. Informationen hämtas från en fråga ur
enkäten där respondenten får uppge antal ägare i företaget.
Bonus/kompensationsavtal
Då det antas att samband kan knytas mellan de bolag som tillämpar
resultatbaserade bonus/kompensationsavtal och de som väljer att tillämpa IASBs
rekommendationer, har det genom en fråga i enkäten erhållits vilka bolag som
tillämpar bonus/kompensationsavtal och därefter prövats om det går att påvisa
dessa samband.
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Låneavtal
De bolag som genom låneavtal är bundna att visa resultat kan antas visa en
högre

benägenhet

att

tillämpa

redovisningsrekommendationer

som

tidigarelägger vinster, än de bolag som ej har några krav att uppvisa något
resultat. Detta kommer att mätas genom att företagens långfristiga lån divideras
med

balansomslutningen,

där

sekundärdata

inhämtas

från

Affärsdata.

Nyckeltalet tas fram för att visa hur stor del av företagets totala tillgångar som
utgörs av långfristiga lån och på så sätt få en uppfattning om hur bundet
företaget är av låneavtal.
Massmedial påverkan
Företag med hög lönsamhet drar till sig media och annan uppmärksamhet vilket
snabbt kan leda till större politiskt påverkan på företaget. Denna variabel är till
för att visa om det finns något samband mellan den politiska påverkan företaget
utsätts för och om företaget väljer bort IASBs rekommendationer för att kunna
senarelägga vinsten. Respondenten får uppskatta hur mycket deras företag blir
exponerat i media. De med större exponering i media har således en större
politiskt press på sig och kan tendera att välja bort IASBs rekommendationer.
Viktig arbetsgivare i kommunen
Den andra frågan angående politisk påverkan är i enkäten utformad så att
respondenten ska ta ställning till hur viktigt företaget är för sysselsättningsgraden i kommunen där företaget verkar. Vår teori här är att de företag som
sysselsätter en stor del av en kommuns befolkning har en större politisk
påverkan på sig och tenderar att välja bort IASBs rekommendationer.
Tidigare normgivare
Steget från RRs rekommendationer till IASBs rekommendationer är inte lika
stort som från BFNs allmänna råd. Detta medför att de företag som tidigare
tillämpat de allmänna råden kanske ser det som en för stor kostnad att övergå till
ett nytt regelverk medan de som tillämpat RRs rekommendationer kan ha större
incitament då omställningen inte blir lika stor. Variabeln avser således att visa
om en övergång till IASBs rekommendationer påverkas av tidigare val av
normgivare. Informationen hämtas ur en fråga i enkäten där respondenten får
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svara på om de tillämpar eller har tillämpat RRs rekommendationer, BFNs
allmänna råd eller en kombination av de båda.
Tidigare erfarenhet hos redovisningsansvarig
Vår teori kring denna variabel är att de redovisningsansvariga som besitter
tidigare erfarenheter av RRs rekommendationer, exempelvis genom utbildning
eller genom att de på tidigare företag tillämpat RR, har en större benägenhet att
genomföra en övergång till IASBs rekommendationer än de som ej har tidigare
erfarenhet av RRs rekommendationer. I enkäten får respondenten svara på om
denne genom tidigare anställning eller utbildning har erfarenhet av RRs
rekommendationer.
Branschtillhörighet
Variabeln syftar till att undersöka om samband kan hänföras till att företag inom
vissa branscher har större benägenhet att tillämpa IASBs rekommendationer och
om så är fallet, vilka branscher väljer att tillämpa IASBs rekommendationer.
Branschindelningen utförs med hjälp av den standard som återfinns för varje
företag i Affärsdatas databas. Standarden utgörs av en SNI-kod där en sifferkod
kategoriserar vilken bransch företaget är verksamt inom. Ju mer detaljerad
beskrivning man vill ha angående företagets verksamhetsområde desto mer
siffror tar man hänsyn till. Med hjälp av SCBs register över branschindelning
(SNI 2002) har branscherna kategoriserats ner till åtta grupper. De branscher
som endast representerades av ett fåtal företag delades in under gruppen övriga,
eftersom de utgör en så liten del av hela urvalet.
Internationell handel
Företag vars verksamhetsområde till största del innefattar internationell handel
torde vara mer benägna att tillämpa IASBs rekommendationer då det ökar
jämförbarheten med övriga länders finansiella rapportering. Respondenten
kommer i enkäten att få uppskatta på en procentuell skala till vilken mån de
bedriver internationell handel. Utifrån de värden som erhålls prövas om
omfattningen

av

internationell

handel

rekommendationer.
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Koncerntillhörighet
Denna variabel avser att visa om onoterade aktiebolag som ingår i en koncern
har en benägenhet att tillämpa IASBs rekommendationer. Information om
företagen ingår i en koncern eller inte erhålls ur Affärsdatas register. Genom epost och telefonkontakt har det även, som komplettering, erhållits om den
koncern som företaget ingår i är noterad och i så fall var den är noterad.
Koncernmoderbolagets redovisning
Dessutom undersöks om de företag som ingår i en koncern, i de fall
koncernmoderbolaget tillämpar IASBs rekommendationer, tenderar att följa
koncernmoderbolagets rekommendationer. Denna information hämtas ur en
fråga i enkäten där det frågas om koncernmoderbolaget tillämpar IASBs
rekommendationer eller ej.
Revisorns påverkan
För att undersöka huruvida valet av revisionsbyrå styr företags val av
normgivare, har vi valt att dela in byråerna följande: KPMG, Deloitte, Ernst &
Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Lindebergs Grant Thornton, BDO
samt SET. Resterande byråer kategoriseras under övriga. Efter sammanställning
av svaren lades även Lindebergs Grant Thornton, BDO och SET in under
gruppen övriga, då väldigt få av våra respondenter hade dessa som
revisionsbyråer. Informationen för vilken revisionsbyrå bolagen använder sig av
hämtas ur en fråga i enkäten där respondenten får välja mellan ovanstående
alternativ.
Storlek
Denna variabel syftar till att söka ett eventuellt samband mellan storleken på
företaget och tillämpningen av IASBs rekommendationer, då större bolag
tenderar till att behöva en mer preciserad och uttömmande redovisning än de
små bolagen. Informationen om företagens storlek erhålls utifrån Affärsdatas
värden på omsättning samt antal anställda hos de företag som faller inom
urvalsgruppen. Hypotesen testas därefter genom att en analys genomförs
huruvida storleken har någon betydelse för om företaget väljer att tillämpa
IASBs rekommendationer eller ej.
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5.6 Bortfallsanalys
För att minimera eventuella bortfall har det via databaser på Internet (Affärsdata,
Emfas, FöretagsFakta), företagens hemsidor samt telefon erhållits e-postadresser
specifikt till företagens redovisningsansvarige. Detta för att det är av stor vikt att
person med rätt befattning fyller i enkäten. Vi fick in 145 av 185 e-postadresser
direkt till företagets redovisningsansvarige och vid de resterande fallen där det ej
lyckats erhållas e-postadress till rätt person, har enkäten skickats med e-post till
företagens kundtjänst med en begäran att den vidarebefordras till rätt person.

Undersökningen har endast drabbats av individbortfall dvs. att inga svar alls har
förekommit. Individbortfallet har i största möjliga mån reducerats genom en
enkel enkät med få frågor. Det partiella bortfallet, eller så kallat variabelbortfall,
har ej varit möjligt då en ej fullständigt ifylld enkät ej har varit möjlig att skicka
in pga. en spärr. (Dahmström, 2000) Enkäten har även försetts med slutna
svarsalternativ, vilket förenklar vid ifyllandet samt är ej så tidskrävande för
respondenten. Detta kan antas öka svarsfrekvensen ytterligare.

Av de 392 företag i vår urvalspopulation skickades den 6 december enkäten ut
och efter ordinarie utskick erhölls 102 stycken svar. Efter första påminnelsen
som skickades ut den 12 december erhölls ytterligare 50 svar och efter den sista
påminnelsen den 16 december landade svarsfrekvensen på 185 stycken ifyllda
enkäter vilket utgör 47,2 % av det totala urvalet.

Det bortfall som ändock förekom analyserades för att undersöka om denna
urvalsgrupp skulle skilja sig från dem som svarat. Dahmström (2000) menar att
om skillnad förekommer finns risk för att bortfallet snedvrider resultatet. De
tester som genomfördes var Chi-två test på branschtillhörighet samt MannWhitney test, då variabeln ej är normalfördelad, på storlek. Chi-två testet visade
inte någon signifikant skillnad mellan de som svarat och de som inte har svarat,
samt vilken bransch företaget är verksamt inom. Inte heller Mann-Whitney
testen visade någon signifikant skillnad mellan storleken på företagen hos dem
som svarat på enkäten och de som valt att inte svara. (se Appendix 4)
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5.7 Uppsatsens trovärdighet
När man genomför en undersökning är det av stor vikt att man ifrågasätter
undersökningens validitet och reliabilitet som utgör två viktiga begrepp inom
empirisk forskning (Andersen, 1998, Saunders, 2003).
5.7.1 Validitet
Med validitet menas förmågan att undersökningen lyckas mäta det den är avsedd
att mäta. Saunders (2003) hävdar att det skall finnas kausala samband mellan det
man avser att visa och det man mäter. Validiteten delas in i yttre (teoretisk)
respektive inre (logisk) validitet. Den yttre validiteten behandlar möjligheten att
generalisera, från det givna urvalet till den undersökta målpopulationen
alternativt från en enskild undersökning till en allmän teori. (Svenning, 2000)
Den yttre validiteten mäter således om det går att dra generella slutsatser utifrån
de data som samlats in. I denna undersökning kan den yttre validiteten
ifrågasättas då det endast genomförs en delundersökning och ej en
totalundersökning.

Den inre validiteten mäter kopplingen mellan teorin och empirin. En del i den
inre validiteten är att rätt undersökningsmetod används. (ibid) Denna
undersökning baserar sig på en surveystudie med en standardiserad webbenkät,
där lite utrymme ges för otydliga och ej tolkningsbara svar. Detta leder till en
högre validitet. Problemet med en webbaserad enkät är att en viss risk
förekommer att ej rätt person svarar. Dahmström (2000) hävdar att det är av stor
vikt för undersökningen att rätt person svarar och att denne person besitter den
kompetens som krävs för att svara korrekt på frågorna. Då enkäten distribueras
via en hemsida kan det inte garanteras att avsedd person svarat. För att minimera
denna risk har enkäten, i den mån det var möjligt, skickats direkt till den person
på företaget som ansvarar för redovisningen.
5.7.2 Reliabilitet
Om undersökningen skulle genomföras av andra observatörer med samma syfte
och med samma metod inom en oförändrad population, och om samma resultat
uppnås, anses undersökningen ha en hög reliabilitet. Med reliabilitet menas
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således en undersöknings tillförlitlighet och dess förmåga att inte påverkas av
omgivningen. Reliabiliteten behandlar mätningars pålitlighet och följdriktningar
(Svenning, 2000, Saunders, 2003). Man bör därför undvika risk för brist i
reliabiliteten genom minimering av otillförlitlig information såsom att felaktig
registrering eller felkodning förekommer vid datainmatningen. Genom att det
utformats en så enkel enkät som möjligt, minimeras risken för felaktiga svar och
således erhålls en hög reliabilitet. För att ingen obehörig individ ska kunna, av
misstag eller annan anledning, svara på enkäten och således registrera felaktiga
svar, så har varje företag som är med i undersökningen tilldelats ett enskilt
kontrollnummer i introduktionsbrevet. Kontrollnumret registreras i enkäten och
även detta reducerar risken för felaktig registrering och ej korrekta enkätsvar,
vilket höjer reliabiliteten ytterligare.

5.8 Kapitelsammanfattning
I detta kapitel har vi presenterat vår undersökningsmetod, vilken är surveystudie,
som vi valt för att vi ska kunna nå ut till den stora mängd respondenter som vi
ämnar undersöka på en kort tid. Vidare har vi presenterat det urval som gjorts
samt den population undersökningen avser att förklara. En redogörelse för de
avgränsningar som gjorts i studien gavs. Datainsamlingsmetoden beskriver att vi
har till största del använt oss av det primärdata vi får in via våra enkäter, men har
också använt oss av sekundärdata. Vidare presenterades de operationaliseringar
som gjordes utifrån vårt teoretiska material. En bortfallsanalys genomfördes och
orsakerna

till

bortfallet

diskuterades.

Slutet

på

kapitlet

diskuterade

undersökningens reliabilitet och validitet, dvs. undersökningens trovärdighet.
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Analys
I analyskapitlet sker presentation av de statistiska metoder som använts för att
redovisa och analysera undersökningens resultat. Analysen genomförs med
hjälp av stapeldiagram, korstabeller, Pearson Chi-två test, T-test, Mann Whitney
test samt de multivariata dataanalyserna kluster, diskriminant och logistisk
regressionsanalys. De bivariata analyserna visar att sju av undersökningens
tretton hypoteser icke kan falsifieras. En förklaring görs till varför de resterande
sex hypoteser får falsifieras. De multivariata analyserna visar vilka hypoteser
som styrks och vilka variabler som kan ha en påverkan på företagens val av
IASBs rekommendationer, när de ställs tillsammans med de andra variablerna.

6.1 Struktur
I varje hypotesprövning presenteras statistisk metod, det empiriska resultatet och
slutligen analyseras resultatet i anslutning till teorin. Testerna som har använts är
Pearson Chi-två test, T-test, Mann-Whitney test samt de multivariata
dataanalyserna kluster, diskriminant och logistisk regressionsanalys. Pearson
Chi-två test används då data är nominalskaledata och bygger på om det finns
någon differens mellan förväntat värde och verkligt värde. Med hjälp av detta
test kan det urskiljas om det finns något samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och de faktorer som tänkbart påverkar valet. T-test provar om
skillnaden i medelvärde är slumpmässigt eller om vi kan vara tillräckligt säkra
på att det förekommer en verklig skillnad. Data som då testas är kvotskaledata
eller ordinalskaledata. Ett Mann-Whitney test används när urvalet innehåller
företag med oerhörda extremvärden och därmed ej är normalfördelad.
(Aronsson, 1999, Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2003)
Klusteranalysen, liksom diskriminant och den logistiska regressionsanalysen, är
multivariata dataanalyser som prövar vilka av våra variabler som starkast
förklarar valet av IASBs rekommendationer och om flera variabler tillsammans
förklarar valet. (Hair, Anderson, Tatham, Black, 1998)
Signifikansnivån som används i testerna är 5 % vilket innebär att risken att en
hypotes felaktigt falsifieras är 5 % (Körner, 1985). För att icke kunna falsifiera
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undersökningens hypoteser får de 2-sidiga signifikansvärdena i tabellerna
således inte överstiga 0,05. Signifikansen kan dock benämnas som svag om den
överstiger 5 % men inte 10 %. (Hair et al, 1998, Murphy, 2000)

6.2 Tillämpning av IASBs rekommendationer
Vår huvudvariabel utgjordes utav om de onoterade aktiebolagen tillämpade
IASBs rekommendationer eller inte. I denna undersökning så planerade 100 av
185 respondenter (54 %) att övergå till IASBs rekommendationer.

40

Onoterade aktiebolags redovisning – väljer de IASBs rekommendationer

och varför?

Kapitel 6 – Analys

6.3 Hypotesprövning 1
Hypotes 1:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar med antalet ägare.
Den första hypotesen avser att visa sambandet mellan antalet ägare och
tillämpning av IASBs rekommendationer. För att kunna utläsa ett samband
mellan dessa faktorer används en korstabell och för att kunna dra generella
slutsatser har ett Pearson Chi-två test använts.
Tabell 1. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och antal ägare.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

En ägare
86
63 %
50
37 %
136
100 %

Flera ägare
14
29 %
35
71 %
49
100 %

Total
100
85
185

Tabell 2. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och antal ägare.

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
17,428
185

Frihetsgrader
1

Signifikans
0,000

3,841

Tabell 1 visar att det finns ett samband och Chi-två testet visar en signifikans för
att dessa faktorer påverkas av varandra. Hypotesen grundas på att det enligt
Agentteorin är svårt för principalen att kontrollera om agenten agerar i dennes
intresse eller inte (Hatch, 2002, Scott, 2003). Ju fler principaler, desto svårare
blir det att kontrollera agenten och därför borde principalerna i företag med flera
ägare kräva mer information.
De företag som har en ägare tenderar till att tillämpa IASBs rekommendationer.
En orsak till detta är att i de fall när företaget endast ägs av en ägare och har ett
moderbolag består denna enskilda ägare således av moderbolaget. Detta gör att
företagets planerade tillämpning av IASBs rekommendationer inte längre i detta
fall styrs av ägarstruktur utan istället av den tionde hypotesen: onoterade
aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs rekommendationer ökar då
koncernmoderbolaget tillämpar IASBs rekommendationer.
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För att se om det har ett samband med detta har ett stapeldiagram använts. Figur
1 består av de företag som har en ägare där det jämförs om moderbolaget
tillämpar IASBs rekommendationer och om företagen med bara en ägare
planerar att tillämpa IASBs rekommendationer.
En ägare

Tillämpar
koncernmoderbolaget IFRS

70

Ja
Nej

60

Frekvens

50

40

30

20

10

0
Ja

Nej

Planerar företaget att tillämpa IFRS

Figur 1.

Tabell 3. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och moderbolagets val vid en ägare

Pearson Chi-två test
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
55,281
136

Frihetsgrader
1

Signifikans
0,000

3,841

Figur 1 visar att företagen med en ägare som planerar att tillämpa IASBs
rekommendationer i de flesta fall har ett moderbolag som också planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer. Om man istället avläser de företag som inte
planerar att övergå till IASBs rekommendationer ser man att dessa företags
moderbolag inte heller planerar att tillämpa IASBs rekommendationer. Detta
samband är signifikant enligt Chi-två testet. För att påvisa skillnaderna mellan
de företag som har en ägare och de som har flera ägare har ett likadant diagram
(figur 2) använts, bestående av de företag som har flera ägare.
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Flera ägare

Tillämpar
koncernmoderbolaget IFRS

30

Ja
Nej
25

Ingår ej i koncern

Frekvens

20

15

10

5

0
Ja

Nej

Planerar företaget att tillämpa IFRS

Figur 2.

Tabell 4. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IFRS och
moderbolagets val vid flera ägare

Pearson Chi-två test
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
16,273
49

Frihetsgrader
2

Signifikans
0,000

5,991

Nu kan en markant skillnad urskiljas mellan de företag som har en ägare och de
som har flera ägare. Figur 2 visar, till skillnad från figur 1, att när företaget har
fler ägare så finns det även företag med som ej ingår i en koncern. Vidare kan
man i figur 2 inte se ett samband med moderbolagets planerade tillämpning av
IASBs rekommendationer och de företag som består av fler ägares tillämpning
av IASBs rekommendationer. Dock så kan man fortfarande utläsa att de företag
som ej planerar att tillämpa IASBs rekommendationer, har moderbolag som inte
heller planerar att tillämpa IASBs rekommendationer. Senare i undersökningen
kommer en djupare analys av hypotesen om sambandet mellan moderbolagets
och dotterbolagets planerade tillämpning av IASBs rekommendationer att göras.
Vidare kan även diskuteras huruvida ett indirekt ägande kan räknas som fler
ägare, dvs. om moderbolaget som äger dotterbolaget ägs av fler ägare så innebär
det indirekt att även dotterbolaget har fler än en ägare. Vad händer om man hade
klassificerat de noterade moderbolagen som fler ägare? För att få svar på detta
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valde vi att lägga in alla företagen som ingår i en noterad koncern som att de
hade fler ägare och föra ett resonemang kring detta.
Tabell 5. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer då noterade
koncerner kategoriseras som fler ägare.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

En ägare
27
43 %
36
57 %
63
100 %

Flera ägare
73
60 %
49
40 %
122
100 %

Total
100
85
185

Tabell 6. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer då noterade koncerner kategoriseras som fler ägare.

Pearson Chi-två test
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
4,823
185

Frihetsgrader
1

Signifikans
0,028

3,841

Som synes i tabell 5 ovan blir resultatet i enlighet med vår utformade hypotes,
dvs. de företag med fler ägare väljer att tillämpa IASBs rekommendationer, och
signifikans erhålles. De företag som består av endast en ägare väljer, också detta
i enlighet med vår hypotes, att inte tillämpa IASBs rekommendationer.
Hypotesen kan icke falsifieras om man beaktar det indirekta ägandeskapet hos
företagen, dvs. de företag som ingår i en noterad koncern har indirekt många
ägare, då deras enskilda ägare (moderbolaget) har flera ägare. Om dessa ägare
även räknas som ägare utav dotterbolagen så överstämmer resultatet med vår
hypotes. Således är resultatet beroende på hur man operationaliserar denna
variabel.

Hypotes 1:

Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs rekommendationer ökar med antalet ägare kan
följaktligen varken falsifieras eller icke falsifieras.
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6.4 Hypotesprövning 2
Hypotes 2:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar om ledningen har resultatbaserade
bonus/kompensationsavtal.
Undersökningens andra hypotes avser förklara det eventuella sambandet mellan
valet av IASBs rekommendationer och ledningens bonus/kompensationsavtal.
Då avsikten är att testa detta på samma sätt som föregående hypotes kommer
samma sorts tabeller att användas.
Tabell 7. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och företagens
tillämpning av bonus/kompensationsavtal.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

Bonus/kompensationsavtal
Ja
Nej
78
22
67 %
32 %
39
46
33 %
68 %
117
68
100 %
100 %

Total
100
85
185

Tabell 8. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och tillämpningen av bonus/kompensationsavtal.

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
20,388
185

Frihetsgrader
1

Signifikans
0,000

3,841

Tabell 7 visar att det finns ett samband och Chi-två testet visar en signifikans för
detta samband. Detta resultat styrker hypotesen som grundades på PAT. Teorin
antar att en ledning som har bonus/kompensationsavtal tenderar till att välja en
redovisningsrekommendation som tidigarelägger företagets resultat för att
maximera sin bonus/kompensation så mycket som möjligt (Scott, 2003).
Resonemanget styrks av resultatet som framkommit i undersökningen, då det
kan uttydas ett tydligt samband mellan bonus/kompensationsavtal och en
tillämpning av IASBs rekommendationer.
Hypotes 2:

Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs rekommendationer ökar om ledningen har resultatbaserade bonus/kompensationsavtal kan följaktligen icke
falsifieras.
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6.5 Hypotesprövning 3
Hypotes 3:

Ju större de onoterade aktiebolagens skuld/tillgångskvot är desto
större benägenhet har de att tillämpa IASBs rekommendationer.

Den tredje hypotesen avser att förklara sambandet mellan de eventuella
låneklausuler som företagen måste uppfylla och tillämpning av IASBs
rekommendationer. För att kunna påvisa detta har ett T-test använts där
skillnader visas mellan medelvärdena av företagets belåningsgrad.
Tabell 9. T-testet visar att ett samband finns mellan valet av IASBs rekommendationer och företagets
belåningsgrad och att sambandet är svagt signifikant.

IFRS
Ja
Nej
Total
Signifikans

Frekvens
100
85
185
0,062

Medelvärde
0,160
0,218

Standardavvikelse
0,195
0,227

Tabell 9 påvisar att genomsnittsvärdet av belåningsgraden är högre för de
företag som inte tillämpar IASBs rekommendationer än för de som tillämpar
IASBs rekommendationer. Det förekommer en svag signifikans då man kan
acceptera signifikans upp till 10 % -nivån (Hair et al, 1998, Murphy, 2000).
Testerna ovan motsäger hypotesen. Hypotesen är grundad i PAT där ledningen i
företag

med

hög

belåningsgrad tenderar

till

att

välja

redovisnings-

rekommendationer som tidigarelägger vinster (Scott, 2003). En anledning till att
hypotesen inte styrks kan vara att svenska företag inte har så hög press på sig att
uppvisa ett bra resultat för sina kreditgivare. Orsaken till detta kan vara att de
svenska kreditgivarna ej har lika höga krav på ett uppvisande av ett bra resultat
då de måste ta säkerhet för lånen i fast eller lös egendom, såsom fastigheter och
företagsinteckningar (Bankrörelselagen § 13).
Vidare kan det diskuteras huruvida hypotesen är fel utformad då IASBs
rekommendationer är investerarinriktade, då den ger en mycket detaljerad
information om företags finansiella ställning. Kreditgivarna däremot, föredrar att
det finns en mer konservativ redovisningsmodell, i linje med weak equity som
Sverige har baserat sin redovisning på under lång tid. Detta för att borgenärerna

46

Onoterade aktiebolags redovisning – väljer de IASBs rekommendationer

och varför?

Kapitel 6 – Analys

är mer skyddade av dessa modeller, då det existerar mer dolda reserver i
företaget om man tillämpar de mindre detaljerade och mer konservativa
rekommendationerna.

Hypotes 3:

Hypotesen

att

ju

större

de

onoterade

aktiebolagens

skuld/tillgångskvot är desto större benägenhet har de att
tillämpa

IASBs

rekommendationer

falsifieras.
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6.6 Hypotesprövning 4
Hypotes 4a:

Ju viktigare onoterade aktiebolag är som arbetsgivare i sin
kommun desto större benägenhet har de att välja bort IASBs
rekommendationer.

Hypotes 4b:

Ju mer onoterade aktiebolag är exponerade i media desto större
benägenhet har de att välja bort IASBs rekommendationer.

Den fjärde hypotesen ska förklara sambandet mellan den politiska påverkan som
företagen kan utsättas för och utifrån detta företagens val av IASBs
rekommendationer. För att konkretisera dessa hypoteser och för att kunna
jämföra de medelvärden för det politiska tryck som företagen utsätts för, har ett
T-test använts.
Tabell 10. Tabellen visar att inget signifikant samband finns mellan valet av IASBs
rekommendationer och företagets politiska påverkan.

Viktig arbetsgivare
i kommunen

Exponerat i media

IFRS
Ja
Nej
Total
Signifikans
Ja
Nej
Total
Signifikans

Antal
100
85
185
0,688
100
85
185
0,980

Medelvärde
3,710
3,800

Standardavvikelse
1,591
1,421

3,040
3,035

1,136
1,451

Tabell 10 indikerar på att det inte finns någon markant skillnad mellan
grupperna. Värdena visar också att det varken finns någon signifikans för
variabeln är företaget viktig arbetsgivare i kommunen, eller för variabeln hur
exponerade i media är företaget.
Denna hypotes grundades på PAT. Företag som utsätts för en stor politiskt
påverkan väljer att tillämpa en redovisningsrekommendation som skjuter på
vinsten till framtiden, för att inte få myndigheternas och massmedias ögon på sig
(Scott, 2003).
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En anledning till att hypotesen måste falsifieras kan vara att svaren beror på en
prestigebias orsakad av att vissa respondenter upplever sig själva som mer
betydelsefulla i kommunen än vad de i själva verket är och överdriver sin
massmediala närvaro. Det är möjligt att man som människa, både på ett
omedvetet och ett medvetet plan, gärna höjer upp sig själv och sitt företags
prestation vid prestigeladdade frågor.
För att undersöka detta vidare så testades hypotesen på ett av de sätt som Watts
& Zimmerman (1978) gjorde. De hävdar där att ju fler anställda ett företag har
desto mer tenderar de att synas i media. Detta torde även leda till att ju större
företagen är desto större politisk påverkan utsätts de för och därmed väljer de
bort IASBs rekommendationer. Vi delade upp företagen enligt BFNs indelning
av medelstora och stora bolag. Vidare blev frågan om massmedial påverkan
indelat i ja- och nej- variabler, där alla som hade svarat mellan 1-3 på skalan
blev nej, inte påverkade av media, och alla som hade svarat 4-6 på skalan blev
ja, påverkade av media. Detta testades sedan i följande multipla korstabell.
Tabell 11. Tabellen visar huruvida ett samband finns mellan företagets storlek, om de upplever
politisk press från media och om de tillämpar IASBs rekommendationer.

IFRS
Ja

Media
Ja
Nej
Total

Nej

Ja
Nej
Total

Företagsstorlek
Medelstort
Stort
6
24
15 %
39 %
33
37
85 %
61 %
39
61
100 %
100 %
13
17
25 %
52 %
39
16
75 %
48 %
52
33
100 %
100 %

Total
30
70

30
55

Ur tabell 11 kan man utläsa att valet av IASBs rekommendationer inte tenderar
att ha något samband med massmedial påverkan hos de medelstora företagen,
medan den massmediala påverkan verkar vara en avgörande faktor vid valet av
IASBs rekommendationer hos de stora företagen, helt i enlighet med vad Watts
& Zimmerman (1978) påstår.
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Tabell 12. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan företagets storlek,
om de upplever massmedial påverkan och om de tillämpar IASBs rekommendationer.

IFRS
Ja
Pearson Chi-två
Antal observationer

Värde

Frihetsgrader

Signifikans

6,503
185

1

0,011

1

0,013

Kritiskt värde

3,841

Nej
Pearson Chi-två
Antal observationer

6,215
185

Kritiskt värde

3,841

Chi-två testet påvisar att sambanden är signifikanta. Dessa test stärker delvis
våra resonemang i teorin, då de stora företagen som väljer bort IASBs
rekommendationer tycker att de utsätts för massmedial påverkan. Vidare stärks
resonemanget ytterligare genom att de stora företag som planerar att tillämpa
IASBs rekommendationer inte anser att de utsätts för massmedial påverkan. Hos
de

medelstora

företagen

kan

däremot

utläsas

att

valet

av

IASBs

rekommendationer inte tenderar att ha något samband med den massmediala
påverkan de utsätts för. Detta då majoriteten av både de som planerar att tillämpa
IASBs rekommendationer och de som inte gör det, inte upplever någon
massmedial påverkan. Detta senare test visar att resonemanget i teorin delvis
överrensstämmer med verkligheten, då den politiska påverkan mäts utifrån en av
de operationaliseringar som Watts & Zimmerman (1978) har använts sig utav,
dvs. den massmediala påverkan som företagen upplever att de utsätts för. Detta
leder oss till att slutledningarna kring resonemanget om politisk påverkan beror
till stor del på hur man operationaliserar detta begrepp.

Hypotes 4a: Hypotesen att ju viktigare onoterade aktiebolag är som
arbetsgivare i sin kommun desto större benägenhet har de att
välja bort IASBs rekommendationer, måste följaktligen
falsifieras.

Hypotes 4b: Hypotesen att ju mer onoterade aktiebolag är exponerade i
media desto större benägenhet har de att välja bort IASBs
rekommendationer, kan följaktligen varken falsifieras eller
icke falsifieras.
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6.7 Hypotesprövning 5
Hypotes 5:

Onoterade aktiebolags benägenhet att övergå till IASBs
rekommendationer

ökar

om

de

tidigare

tillämpat

RRs

rekommendationer.
Undersökningens femte hypotes syftar till att förklara ett eventuellt samband
mellan de tidigare normgivare som företaget tillämpat och valet av IASBs
rekommendationer. För att utläsa ett samband mellan dessa faktorer och dra
generella slutsatser har en korstabell och ett Pearson Chi-två test använts.
Tabell 13. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och tidigare
normgivare.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

BFN
9
26 %
25
74 %
34
100 %

Tidigare normgivare
RR
BFN + RR
26
65
70 %
57 %
11
49
30 %
43 %
37
114
100 %
100 %

Total
100
85
185

Tabell 14. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och tidigare normgivare.

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
14,737
185

Frihetsgrader
2

Signifikans
0,001

5,991

Tabell 13 visar att det finns ett samband och Chi-två testet visar en signifikans
för detta samband. Diskussionen kring sambandet mellan tidigare normgivare
och valet av IASBs rekommendationer har grundats i IT där steget till att
tillämpa IASBs rekommendationer enligt den regulativa pelaren är olika stort
beroende på vilken tidigare normgivare företaget använt (Pfeffer & Salancik,
1978, DiMaggio & Powell, 1983). Majoriteten av de företag som har tillämpat
RR eller haft en kombination av BFN och RR har svarat ja, allt medan
majoriteten av de företag som tillämpat enbart BFN har svarat nej till IASBs
rekommendationer.
Hypotes 5:

Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att övergå
till IASBs rekommendationer ökar om de tidigare tillämpat
RRs rekommendationer kan följaktligen icke falsifieras.
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6.8 Hypotesprövning 6
Hypotes 6:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar om den redovisningsansvarige har
tidigare erfarenhet av RR.
Denna hypotes avser att förklara ett eventuellt samband mellan de erfarenheter
som den redovisningsansvarige besitter och valet av IASBs rekommendationer.
Även detta test kommer att utgöras av en korstabell och ett Pearson Chi-två test.
Tabell 15. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och
redovisningsansvariges tidigare erfarenheter av RR.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

Tidigare erfarenheter av RR
Ja
Nej
85
15
58 %
38 %
61
24
42 %
62 %
146
39
100 %
100 %

Total
100
85
185

Tabell 16. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och redovisningsansvariges tidigare erfarenheter av RR.

Värde
4,838
185

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Frihetsgrader
1

Signifikans
0,028

3,841

Tabell 15 visar att det finns ett samband och Chi-två testet visar en signifikans
för detta samband. Hypotesen om tidigare erfarenhet hos redovisningsansvarig
och tillämpning av IASBs rekommendationer har byggts upp från den normativa
pelaren i den Institutionella teorin (Pfeffer & Salancik, 1978, DiMaggio &
Powell, 1983). Resonemanget baseras på att en tidigare erfarenhet av RR hos
den redovisningsansvarige ökar möjligheten att denne även väljer att tillämpa
IASBs rekommendationer på sitt nuvarande företag, då RRs rekommendationer
bygger på IASBs rekommendationer.
Hypotes 6:

Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs

rekommendationer

ökar

om

den

redovisnings-

ansvarige har tidigare erfarenhet av RR kan följaktligen icke
falsifieras.

52

Onoterade aktiebolags redovisning – väljer de IASBs rekommendationer

och varför?

Kapitel 6 – Analys

6.9 Hypotesprövning 7
Hypotes 7:

Onoterade aktiebolags val av IASBs rekommendationer har
benägenhet att påverkas av branschtillhörighet.

Den sjunde hypotesen syftar till att förklara ett eventuellt samband mellan valet
av IASBs rekommendationer och branschtillhörighet. För att påvisa detta har en
korstabell och ett Pearson Chi-två test använts.
Tabell 17. Tabellen visar fördelningen mellan valet av IASBs rekommendationer och verksam
bransch.

Bransch
Tillverkning
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
Partihandel, detaljhandel, rep. Motorfordon
Transport, magasinering och kommunikation
Fastighets- och uthyrningsverksamhet, ftgstjänster
Off. förvaltning och försvar; obl. soc.försäkring
Andra samhälleliga och personliga tjänster
Övrigt
Total

IFRS
Ja (%)
Nej (%)
61
39
57
43
56
44
41
59
53
47
20
80
33
67
54
46
56
44

Total
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Total
(antal)
70
7
27
17
40
5
6
13
185

Tabell 18. Pearson Chi-två testet visar att det inte föreligger någon signifikans mellan valet av IASBs
rekommendationer och verksam bransch.

Pearson Chi-två
Antal observationer

Värde
6,130
185

Kritiskt värde

14,067

Frihetsgrader
7

Signifikans
0,525

Tabell 17 visar att det inte föreligger någon större skillnad mellan branscherna
vid valet av IASBs rekommendationer och Chi-två testet visar att det inte finns
någon signifikans. Hypotesen grundade sig i den Institutionella teorins
imitationspelare

och

i

den

normativa

pelaren.

Där

förklaras

varför

branschtillhörighet kan påverka vid val av redovisningsrekommendation (Collin
et al, 2004). I detta fall är hypotesen grundad på att man kan minska andra
företags konkurrensfördelar och skapa sig legitimitet genom att använda samma
redovisningsrekommendationer. Dessutom är det God redovisningssed att följa
förekommande praxis (ÅRL 1995/96:10).
I tabell 17 kan man utläsa att det i framförallt tillverkningsbranschen finns fler
företag som hellre planerar att tillämpa IASBs rekommendationer än att avstå.
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Detta är dock den enda branschen som skiljer sig från mängden. Dessutom är
sambandet inte signifikant. Här kan även diskuteras om vi har utformat
hypotesen felaktigt. Detta för att den troliga anledningen till att branscherna inte
skiljer sig åt är att IASBs rekommendationer är helt nytt och inga företag har
ännu börjat tillämpa det. Detta leder till att inga företag har kunnat skaffa sig
några konkurrensfördelar med hjälp av IASBs rekommendationer och att det
ännu inte finns någon praxis innehållande en tillämpning av IASBs
rekommendationer i någon bransch.

Hypotes 7:

Hypotesen

att

onoterade

rekommendationer

har

aktiebolags

benägenhet

val

att

IASBs

påverkas

branschtillhörighet måste följaktligen falsifieras.
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6.10 Hypotesprövning 8
Hypotes 8:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar med bolagets internationella handel.
Den åttonde hypotesen syftar till att förklara det eventuella sambandet med
företagets val av IASBs rekommendationer och om de bedriver internationell
handel. För att åskådliggöra detta kommer ett T-test att användas. Där kommer
det procentuella medelvärdet för företagens internationella handel att erhållas.
Tabell 19. Tabellen visar att ett samband finns mellan valet av IASBs rekommendationer och grad av
internationell handel. Sambandet är signifikant.

IFRS
Ja
Nej
Total
Signifikans

Antal
100
85
185
0,023

Medelvärde (%)
34,41
22,84

Standardavvikelse
35,50
32,38

I tabell 19 kan utläsas att medelvärdet är högre hos de företag som planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer än hos de företag som inte planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer och att sambandet är signifikant.
Hypotesen angående företagets internationella handel har baserats på
imitationspelaren i IT, där en tillämpning av IASBs rekommendationer skulle
underlätta för företagen att jämföra sig med utländska bolag och därmed skapa
en ökad harmonisering. Undersökningen styrker detta resonemang.

Hypotes 8:

Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs rekommendationer ökar med bolagets internationella
handel kan följaktligen icke falsifieras.
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6.11 Hypotesprövning 9
Hypotes 9:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar om de ingår i en koncern.
Den nionde hypotesen syftar till att förklara det eventuella sambandet mellan
valet av IASBs rekommendationer och om företaget ingår i en koncern. Detta
kommer att visas i en korstabell och ett Pearson Chi-två test.
Tabell 20. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och
koncerntillhörighet.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

Koncerntillhörighet
Ja
Nej
97
3
55 %
30 %
78
7
45 %
70 %
175
10
100 %
100 %

Total
100
85
185

Tabell 21. Pearson Chi-två testet visar att det ej finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och koncerntillhörighet.

Värde
2,463
185

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Frihetsgrader
1

Signifikans
0,117

3,841

Tabell 20 visar att det finns ett samband medan Chi-två testet visar att detta
samband ej är signifikant. Hypotesen grundade sig i IT, där den reglerande och
den imiterande pelaren utgjorde basen. Många företag som ingår i en koncern
har sina filialer spridda i olika länder vilket leder till att det skulle underlätta för
koncernen

att

tillämpa

samma

redovisningsrekommendationer

då

jämförbarheten mellan dem ökar. Som man kan utläsa i tabellerna så stärks detta
resonemang även om majoriteten utgörs av företag som ingår i en koncern. Värt
att notera är att de få procent som ingår i gruppen som planerar en tillämpning av
IASBs rekommendationer och att de få procent som ej ingår i en koncern,
utgjordes av företag som hade svarat eventuellt på frågan om tillämpning av
IASBs rekommendationer, innan dessa svar slogs ihop med ja-svaren. Detta gör
att inte ett enda företag som har svarat på enkäten och inte ingår i en koncern
kommer att övergå till IASBs rekommendationer den 1 januari 2005. Dock så
kan detta inte styrkas, då testet inte har någon signifikans.
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Då vi ville ha vidare förklarning på denna hypotes valde vi att undersöka om
företagens koncernmoderbolags eventuella notering kunde förklara detta.
Tabell 22. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och koncernens
eventuella notering.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

Nej
38
36 %
68
64 %
106
100 %

Noterad koncern
Stockholm Övriga EU Övriga världen
28
24
10
72 %
96 %
67 %
11
1
5
28 %
4%
33 %
39
25
15
100 %
100 %
100 %

Total
100
85
185

Tabell 23. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och koncernens eventuella notering.

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
37,706
185

Frihetsgrader
3

Signifikans
0,000

7,815

Tabell 22 och Chi-två testet påvisar ett signifikant samband. Dessa resultat
påvisar att det är företagets koncerntillhörighet kombinerat med om
koncernmoderbolaget är noterat eller ej som förklarar valet av IASBs
rekommendationer, och inte bara om företaget ingår i en koncern eller ej som
vår hypotes grundades på. Det går också att påvisa skillnad i valet av IASBs
rekommendationer, beroende på var i världen koncernmoderbolaget är noterat.
Företagen som har koncernmoderbolag som är noterade i gruppen övriga EU,
har en kraftig majoritet som planerar att övergå till IASBs rekommendationer.
Detta gäller även för de företag som har ett koncernmoderbolag som är noterade
på Stockholmsbörsen, även om majoriteten här är lite lägre än hos gruppen
övriga EU.
Hypotes 9: Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs rekommendationer ökar om de ingår i en koncern
måste följaktligen falsifieras.

Denna hypotes hade dock inte kunnat falsifieras om man istället hade utformat
den

som:

onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

rekommendationer ökar om de ingår i en noterad koncern5.

5

Med noterad koncern menas här att koncernmoderbolaget är noterat.
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6.12 Hypotesprövning 10
Hypotes 10:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar då koncernmoderbolaget tillämpar IASBs
rekommendationer.
Undersökningens tionde hypotes syftar till att förklara huruvida det finns ett
samband mellan koncernmoderbolagets val av IASBs rekommendationer och
dotterbolagets val av IASBs rekommendationer. Denna hypotes testas i en
korstabell, ett Pearson Chi-två test och ett stapeldiagram.
Tabell 24. Tabellen visar ett samband mellan valet av IASBs rekommendationer och moderbolagets
val av IASBs rekommendationer.

IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Total

Frekvens

Moderbolagets tillämpning av IFRS
Ja
Nej
Ej koncern
79
19
2
87 %
21 %
40 %
12
70
3
13 %
79 %
60 %
91
89
5
100 %
100 %
100 %

Total
100
85
185

Tabell 25. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och moderbolagets val av IASBs rekommendationer.

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
78,051
185

Frihetsgrader
2

Signifikans
0,000

5,991

Tabell 24 visar att det finns ett tydligt samband och Chi-två testet visar
signifikans för att dessa faktorer påverkas av varandra.
Enligt figur 3 nedan kan man utläsa att av de företag som planerar att tillämpa
IASBs rekommendationer så tillämpar majoriteten av deras moderbolag också
IASBs rekommendationer, medan man hos de företag som inte planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer kan utläsa att majoriteten av deras
moderbolag inte heller tillämpar IASBs rekommendationer.
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Tillämpar
koncernmoderbolaget IFRS

80

Ja
Nej
Ingår ej i koncern

Frekvens

60

40

20

0
Ja

Nej

Planerar företaget att tillämpa IFRS
Figur 3.

Hypotesen baseras på den Institutionella teorins regulativa pelare och dess
imitationspelare, där det torde utgöra en kostnadsbesparing för koncernen om
alla

företagen

tillämpar

samma

redovisningsrekommendationer.

Vår

undersökningspopulation innehåller koncernmoderbolag som är noterade och
därmed tvingade att tillämpa IASBs rekommendationer. Detta torde göra att
deras dotterbolag också tillämpar dessa rekommendationer och resonemanget
styrks av de värden som erhållits. I undersökningen är det enligt resultatet denna
hypotes där man kan utläsa de största skillnaderna mellan de olika faktorerna
och därmed är moderbolagets tillämpning av IASBs rekommendationer också
den största enskilda faktorn som påverkar företagen att tillämpa IASBs
rekommendationer.

Hypotes 10: Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs rekommendationer ökar då koncernmoderbolaget
tillämpar IASBs rekommendationer kan följaktligen icke
falsifieras.
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6.13 Hypotesprövning 11
Hypotes 11:

Onoterade aktiebolag har benägenhet att följa den anlitade
revisionsbyråns revisionserfarenhet.

Den elfte hypotesen syftar till att förklara det eventuella sambandet mellan den
revisionsbyrå

som

företaget

anlitar

och

företagens

val

av

IASBs

rekommendationer. Detta kommer att åskådliggöras i en korstabell, ett Pearson
Chi-två test och ett stapeldiagram.

Tabell 26. Tabellen visar fördelningen mellan valet av IASBs rekommendationer och valet av
revisionsbyrå.

IFRS
Revisionsbyrå
Deloitte
Ernst & Young
KPMG
Öhrlings PWC
Övriga
Total

Ja (%)
65
47
68
53
23
54

Nej (%)
35
53
32
47
77
46

Total
(%)
100
100
100
100
100
100

Total
(antal)
23
51
38
60
8
185

Tabell 27. Pearson Chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och valet av revisionsbyrå.

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Värde
10,353
185

Frihetsgrader
4

Signifikans
0,035

9,488

Dessa tabellvärden visar att det finns vissa samband mellan revisionsbyråerna
och tillämpning av IASBs rekommendationer och att det finns signifikans för
detta.
Denna hypotes grundar sig på IT och på att revisorerna är starka
institutionaliserare. Detta leder till att deras uppfattning i valet av
redovisningsrekommendation torde vara viktig för företagen.
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Revisionsbyrå
Planerar företaget att
tillämpa IFRS

40

Ja
Nej

Frekvens

30

20

10

0
Deloitte

Ernst &
Young

KPMG

Öhrlings

Övriga

Figur 4.

Man kan ur figur 4 utläsa att det bara finns två revisionsbyråer (Deloitte och
KPMG) som avviker från den jämna fördelningen och till största del reviderar
företag som planerar att tillämpa IASBs rekommendationer. Åt andra hållet så är
gruppen övriga som avviker. Detta kan ha ett samband med att denna grupp
utgörs av de mindre revisionsbyråerna och därmed är de inte lika intresserade av
den harmonisering som IASBs rekommendationer innebär. Istället bör det vara
av intresse för de större revisionsbyråerna, då de även verkar mer internationellt.
(Westholm, 2004) Dock så är det enligt undersökningen bara vissa
revisionsbyråer (Deloitte och KPMG) som tenderar att påverka företagen att
byta till IASBs rekommendationer och detta resonemang styrks av att sambandet
är signifikant.

Hypotes 11: Hypotesen att onoterade aktiebolag har benägenhet att följa
den

anlitade

revisionsbyråns

följaktligen icke falsifieras.
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6.14 Hypotesprövning 12
Hypotes 12:

Onoterade

aktiebolags

benägenhet

att

tillämpa

IASBs

rekommendationer ökar med storleken på bolaget.
Den tolfte hypotesen syftar till att förklara ett eventuellt samband mellan
storleken på företaget och tillämpningen av IASBs rekommendationer. Detta
kommer att visas i ett Mann-Whitney test. Anledningen till att valet föll på detta
test istället för ett T-test är att vårt urval innehöll ett företag med oerhörda
extremvärden på storlek och därmed är urvalet ej normalfördelat. Företaget
Ericsson ABs omsättning är över sextio gånger större än medelvärdet hos
resterande företags omsättning och de har mer än fyrtio gånger så många
anställda som medelvärdet hos resterande företag. Därför hade ett medelvärde
blivit missvisande i just detta test. Mann-Whitney testet visar medelrangen för
företagets omsättning och deras anställda i kombination med om de planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer eller ej.
Tabell 28. Mann-Whitney testet visar att det finns ett samband mellan valet av IASBs
rekommendationer och företagets storlek samt att sambandet är signifikant.

Antal anställda

Omsättning

IFRS
Ja
Nej
Total
Ja
Nej
Total

Antal
100
85
185
100
85
185

Medelrang
103,83
80,26

Totalrang
10383
6822

106,26
77,40

10626
6579

Signifikans

0,003

0,000

Tabell 28 visar att det finns ett samband mellan dessa faktorer och att sambandet
är signifikant. Hypotesen grundar sig på företagens nytta/kostnad resonemang.
Kostnaden att byta över till IASBs rekommendationer är stor och detta torde
innebära att de små bolagen inte anser att nyttan för att byta över till IASBs
rekommendationer överstiger kostnaden. Enligt de tabellvärden som står ovan
går resultatet helt i linje med hypotesen.
Hypotes 12: Hypotesen att onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa
IASBs rekommendationer ökar med storleken på bolaget kan
följaktligen icke falsifieras.
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6.15 Kluster & diskriminantanalys
Klusteranalys är en statistisk metod som innebär att enheterna i ett statistiskt
material grupperas i ett antal grupper på så sätt att de enheter som liknar
varandra i ett eller flera avseenden förs till samma grupp (kluster).
Klusteranalysen tillämpades för att dela upp våra data i homogena grupper och
därigenom se vilka faktorer som tillsammans kunde förklara företagens val av
IASBs rekommendationer. (Aronsson, 1999)
Vi började med att göra en hierarkisk klusteranalys, då antalet observationer
understeg 200. Efter klusteranalysen kunde dock utläsas att endast två av
företagen grupperades i ett kluster och dessa två företag ställdes mot resterande
företag som blev grupperade i det andra klustret. Anledningen var troligtvis att
dessa

två

företag

hade

extremvärden

på

omsättning

och

anställda.

Vidareutveckling av testet var meningslöst då så få företag ingick i detta kluster.
Istället

valdes

att

tillämpa

en

diskriminantanalys

på

variablerna.

Diskriminantanalysen, liksom klusteranalysen, prövar vilka av variablerna som
starkast förklarar valet av IASBs rekommendationer. Detta var möjligt då vi har
en beroende variabel som är kvalitativ, valet av IFRS, och en uppsättning
oberoende variabler. Denna multivariata analysteknik kan urskilja de individer
som antas hamna i den ena eller den andra kategorin på grupperingsvariabeln (ja
respektive nej). De variabler som vi väljer ut som oberoende variabler förväntas
mäta de egenskaper som kan komma att skilja de olika kategorierna åt. Då dessa
variabler kommer att mäta egenskaperna olika mycket, beräknas för varje
variabel en betydelsevikt. (Aronsson, 1999)
Testet genomfördes med stegvis metod och F-värden sattes till in: 3.84 och ut:
2.71. Som oberoende variabler användes samtliga faktorer och som beroende
variabel användes valet av IFRS.
De variabler som blev kvar efter diskriminantanalysen och således
diskriminerade de andra variablerna var: koncernmoderbolagets redovisning,
antal ägare, bonus/kompensationsavtal, koncerntillhörighet och omsättning.
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Innebörden av detta är följande. Om man inte vet om företaget kommer att
tillämpa IASBs rekommendationer eller ej, så kan man undersöka företagets
värden på dessa variabler och med dessa som underlag utföra ett kvalificerat
antagande om detta. (Aronsson, 1999)
För att illustrera vad som kommer att vara utmärkande för de företag som
planerar att tillämpa IASBs rekommendationer och de som inte planerar att
tillämpa IASBs rekommendationer så kommer medelvärdet på de kvarvarande
faktorerna att redovisas i nedanstående tabell 29.
Tabell 29. Tabellen visar vilket medelvärde de kvarvarande variablerna har.

Tillämpning av IASBs rekommendationer
Ja
Nej
0,23
0,89
1,14
1,41
0,22
0,54
0,03
0,08
1 438 308
1 559 183

Variabel
Koncernmoderbolagets redovisning
Antal ägare
Bonus/kompensationsavtal
Koncerntillhörighet
Omsättning

För att förstå innebörden av dessa medelvärden så kommer variablernas kodning
behövas och dessa illustreras i tabell 30.
Tabell 30. Tabellen visar variablernas kodning.

Variabel
Koncernmoderbolagets redovisning
Antal ägare
Bonus/kompensationsavtal
Koncerntillhörighet

Kodning
0=Ja
1=En
0=Ja
0=Ja

1=Nej
2=Fler
1=Nej
1=Nej

Företagen som planerar att tillämpa IASBs rekommendationer har alltså ett
moderbolag som planerar att tillämpa IASB, då deras medelvärde ligger närmre
0 än 1. De tenderar även att bestå av en ägare, att beakta är dock det indirekta
ägandeskapet, ha en ledning som tillämpar bonus/kompensationsavtal, ingå i en
koncern samt har en medelomsättning på 1 438 308. Tveksamt är dock om man
kan

använda

sig

av

omsättningen

vid

ett

antagande,

då

undersökningspopulationen just i denna variabel inte är normalfördelad. Klart är
emellertid att omsättningen påverkar valet av IASBs rekommendationer i
kombination med de andra variablerna.
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Tabell 31 Tabellen visar frekvens och procent på de förutsagda svaren dvs. hur många av
individerna som blivit rätt klassificerade.

Förutsagt svar
IFRS
Ja

Frekvens

Nej

Frekvens

Ja
79
79 %
12
14 %

Nej
21
21 %
73
86 %

Total
100
100 %
85
100 %

Om man plockar ut ett företag som har dessa egenskaper och antar att det
kommer att tillämpa IASBs rekommendationer, så visar diskrimineringsanalysen
att man till 79 % klassificerar företaget i rätt grupp.
Företagen som däremot inte planerar att övergå till IASBs rekommendationer
visar sig inte ha ett koncernmoderbolag som planerar att tillämpa IASBs
rekommendationer, en ägare, en ledning som inte har bonus/kompensationsavtal,
ingår i en koncern och har en medelomsättning på 1 559 183. Det är även här
tveksamt om omsättningen kan beaktas vid ett antagande, då urvalet ej är
normalfördelad i denna variabel.
Om man skulle använda ett företag med dessa egenskaper och anta att det inte
kommer tillämpa IASBs rekommendationer, så klassificerar man det till 86 % i
rätt grupp.
Ja (-0,832)

Nej (0,979)
IFRS

–1

– 0,5

0

0,5

1

Figur 5.

Ja-svararna förklaras av de tidigare nämnda faktorerna och nej-svararna likaså
(se tabell 29). Att de ligger så långt ifrån varandra på figur 5, betyder att chansen
är stor att man kvalificerar individerna i rätt grupp.
Även diskriminantanalysen visar alltså på att faktorerna koncernmoderbolagets
redovisning

och

bonus/kompensationsavtal

förklarar

valet

av

IASBs

rekommendationer bäst, vilket stärker våra hypoteser. Även antal ägare visar, då
vi involverar det indirekta ägarskapet, att det påverkar valet av IASBs
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rekommendationer
koncerntillhörighet

starkt.
och

Diskriminantanalysen
också

omsättning

påverkar

visar
valet

även
av

att
IASBs

rekommendationer då de ställs tillsammans med de andra faktorerna.

6.16 Logistisk regressionsanalys
För att vidare undersöka vilka variabler som tillsammans kan förklara valet av
IASBs rekommendationer hos de onoterade aktiebolagen, valdes att även
tillämpa en logistisk regressionsanalys. Då vi är intresserade av att analysera hur
de olika faktorerna tillsammans påverkar respondenternas val av IASBs
rekommendationer, var denna analys ett bra instrument för att utläsa detta. En
logistisk regressionsanalys var tillämplig då vår beroende variabel är kategorisk
(ja respektive nej). (Hair et al, 1998, Agresti & Barbara, 1999)
Vid en logistisk regressionsanalys krävs att de variabler som används i modellen
är icke kontinuerliga. Det går t ex ej att använda en variabel som religion då den
innehåller fler än två kategorier och det går således ej att erhålla mätbara värden
ur en sådan variabel. För att använda en sådan variabel i modellen måste den
omvandlas till dummyvariabler, dvs. delas upp i fler variabler. (Norusis, 1992,
Agresti & Barbara, 1999) De variabler i undersökningen som inte utgjorde
kontinuerliga variabler var tidigare normgivare, noterad koncern, revisionsbyrå
samt bransch. De två först nämnda kategoriserades i kvalitativa värden. Tidigare
normgivare blev två grupper: BFN + RR och RR i en grupp respektive BFN i en
grupp, medan noterad koncern endast delades upp i ja- och nej-grupper.
Variabeln revisionsbyrå omvandlades till dummyvariabler.
Ett annat krav på en logistik regression är att variablerna måste vara oberoende
av varandra, annars snedvrids resultatet (Hair et al, 1998, Agresti & Barbara,
1999). Först och främst valdes att ta bort variabeln bransch eftersom det redan
konstaterats att vårt resonemang kring denna hypotes har varit felaktig. Detta för
att man inom branscherna ej redan har kunnat erhålla konkurrensfördelar vid en
tillämpning av IASBs rekommendationer och att det ej har hunnit bli
förekommande praxis inom branscherna att använda dessa rekommendationer.
Efter detta gjordes ett korrelationstest på resterande variabler för att undersöka
ett eventuellt beroende mellan variablerna. De variabler som visade sig ha ett
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korrelationsvärde över 0.5 och därmed, i vårt tycke, beroende av varandra var
noterad koncern och koncernmoderbolagets redovisning. Därför gjordes tre
logistiska regressioner, en innehållande alla variabler, en där noterad koncern
uteslöts och en utan koncernmoderbolagets redovisning.
Tabell 32. Tabellen visar vilka variabler som har stark och svag signifikans efter tre olika logistiska
regressioner.

Variabel
Koncerntillhörighet
Ägare
Bonusavtal
Låneavtal
Tidigare normgivare
Koncernmoderbolagets red.
Ernst & Young
Öhrlings
Tidigare erf. hos red.ansv.
Noterad koncern

Alla variabler
β
Sig.
-1,769
0,072
1,257
0,041
1,127
0,023
2,042
0,067
1,165
0,054
3,638
0,000
1,688
0,098
2,029
0,052
-

Ej noterad koncern
β
Sig.
-1,773
0,069
1,129
0,056
1,020
0,034
2,044
0,066
1,191
0,049
3,343
0,000
1,704
0,092
2,111
0,042
-

Ej konc.moder. red.
β
Sig.
0,826
0,09
0,691
0,09
1,852
0,042
1,519
0,003
0,978
0,04
1,394
0,001

Tabell 33. Tabellen visar den procentuella förutsägbarheten hos de olika blocken samt en total
förutsägbarhet för samtliga företag.

IFRS
Total förutsägbarhet

Ja
Nej

Alla variabler
81 %
87,1 %
83,8 %

Procentuell förutsägbarhet
Ej noterad koncern Ej konc.moder. red.
82 %
78 %
85,9 %
74,1 %
83,8 %
76,2 %

Samtliga variabler som ej hade signifikant samband uteslöts och de som utgjorde
svag eller stark signifikans i de olika testerna behölls och visas i tabell 32. Som
synes så är det samma variabler när testet innehöll samtliga faktorer som när
variabeln noterad koncern uteslöts. Man kan även notera att deras signifikans
och β-värden marginellt skiljer sig åt och att den totala procentuella
förutsägbarheten är densamma, 83,8 %. Detta test påvisar därmed att det är
koncernmoderbolagets redovisning tillsammans med de andra faktorerna, som
påverkar mest vid företagens val av IASBs rekommendationer. Det samband
som, enligt detta test, är mest signifikant efter sambandet med variabeln
koncernmoderbolagets redovisning är, i enlighet med alla andra analyser vi
gjort, bonus/kompensationsavtal.
Vid en analys utan koncernmoderbolagets redovisning visade det sig att fyra
variabler föll bort samt att två nya tillkom. Signifikansen samt β-värdena skiljde
sig mer åt vid detta test. Den totala procentuella förutsägbarheten har försämrats
till 76.2 %. Detta antas bero på att koncernmoderbolagets redovisning, som
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tidigare påvisats, är en starkt förklarande faktor. Dock så har variabeln noterad
koncern ett samband som nu är signifikant, till skillnad från övriga analyser.
Detta kan förklaras av att den är beroende av den starkare variabeln
koncernmoderbolagets redovisning när de ingår i samma modell.
Den logistiska regressionen visar, i enlighet med tidigare analyser, att det är
koncernmoderbolagets redovisning, bonus/kompensationsavtal och antal ägare
som är de mest påverkande faktorerna vid företagens val av IASBs
rekommendationer. Detta om vi analyserar de logistiska regressionerna som
visade sig ha den högsta procentuella förutsägbarheten. De andra variablerna
som också, enligt de logistiska regressionsanalyserna, visade sig ha ett samband
med företagens val av IASBs rekommendationer är: koncerntillhörighet,
bonus/kompensationsavtal, antal ägare, låneavtal, tidigare normgivare,
revisionsbyråerna Ernst & Young och Öhrlings, redovisningsansvariges
erfarenheter samt noterad koncern.
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6.17 Kapitelsammanfattning
I analyskapitlet har en presentation av de statistiska metoder som använts för att
redovisa och analysera undersökningens resultat gjorts. Valet har fallit på
stapeldiagram, korstabeller, Pearson Chi-två test, T-test, Mann Whitney test
samt de multivariata dataanalyserna, kluster, diskriminant och logistisk
regressionsanalys.
Tabell 34. Tabellen visar en sammanfattning av hypoteserna och analysen av dem.

Hypotes
1. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med antalet ägare.
2. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om ledningen har resultatbaserade
bonus/kompensationsavtal.
3. Ju större de onoterade aktiebolagens skuld /tillgångskvot
är desto större benägenhet har de att tillämpa IASBs
rekommendationer.
4a. Onoterade aktiebolag som är en viktig arbetsgivare i
kommunen har benägenhet att välja bort IASBs
rekommendationer.
4b. Onoterade aktiebolag som är utsatta för exponering i
media har benägenhet att välja bort IASBs
rekommendationer.
5. Onoterade aktiebolags benägenhet att övergå till IASBs
rekommendationer ökar om de tidigare tillämpat RRs
rekommendationer.
6. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om den redovisningsansvarige har
tidigare erfarenhet av RR.
7. Onoterade aktiebolags val av IASBs rekommendationer
har benägenhet att påverkas av branschtillhörighet.
8. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med bolagets internationella
handel.
9. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar om de ingår i en koncern.
10. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar då koncernmoderbolaget tillämpar
IASBs rekommendationer.
11. Onoterade aktiebolag har benägenhet att följa den
anlitade revisionsbyråns revisionserfarenhet.
12. Onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs
rekommendationer ökar med storleken på bolaget.

Signifikans
-

Falsifiera
Ja
Nej
Kunde varken falsifieras
eller icke falsifieras

0,000

X

0,069

X

0,595

X

-

Kunde varken falsifieras
eller icke falsifieras

0,001

X

0,032

X

0,647

X

0,030
0,124

X
X

0,000

X

0,035

X

0,006 resp.
0,001

X

Tabell 34 visar att sju av de tretton hypoteserna inte kan falsifieras enligt de
bivariata analyserna. Av dessa sju hypoteser kan man utläsa att de variablerna
med mest signifikant samband består av koncernmoderbolagets redovisning och
bonus/kompensationsavtal. Enligt de multivariata testerna som genomfördes på
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undersökningsmaterialet

visade

först

diskriminantanalysen

att

det

är

koncernmoderbolagets redovisning, bonus/kompensationsavtal, antal ägare,
koncerntillhörighet

och

omsättning

som

förklarar

valet

av

IASBs

rekommendationer bäst. Slutligen så visar den logistiska regressionen att de
variabler som tillsammans är de mest inflytelserika faktorerna, utgörs av
koncernmoderbolagets redovisning, bonus/kompensationsavtal samt antal
ägare.
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Slutsats
7.1 Syntes
Undersökningen visar att 54 % av de undersökta onoterade aktiebolagen
planerar att övergå till IASBs rekommendationer. Den mest förklarande faktorn
till att övergå till IASBs rekommendationer, både enligt våra bivariata och enligt
våra multivariata analyser, visade sig vara koncernmoderbolagets redovisning.
Anledningen till detta torde höra samman med diskussionen som Sjöholm
(1994) för, om att ett moderbolag som konsoliderar dotterbolaget i
koncernredovisningen kan kräva att dessa tillämpar vissa gemensamma
redovisningsrekommendationer.

En

annan

anledning

kan

vara

den

harmonisering och därmed också den kostnadsbesparande aspekten som det
innebär, när företag inom samma koncern tillämpar samma redovisningsrekommendationer.

Hypotesen om antal ägare visade sig också, enligt både de bivariata- och
multivariata analyserna, vara en stark faktor som påverkade valet av IASBs
rekommendationer. Diskussionen kring de indirekta ägarna som finns i företaget
bör här belysas. Ägs företaget bara av ett moderbolag, som i sin tur ägs av flera
ägare, så innebär det att även dotterbolaget indirekt har flera ägare. Om man då
räknar de noterade moderbolagen som fler ägare så styrks vår hypotes om ägare
och därmed påverkar variabeln antal ägare valet av IASBs rekommendationer i
enlighet med Agentteorin.

I studien påträffades även, enligt våra bivariata- och multivariata analyser, ett
samband mellan företagens resultatbaserade bonus/kompensationsavtal och de
onoterade aktiebolagens val av IASBs rekommendationer. Det visade sig att det
finns en tendens hos ledningen för onoterade aktiebolag att välja IASBs
rekommendationer för att i enlighet med PAT, maximera sin egen nytta och
därmed få ut en så hög bonus som möjligt.

När vi undersökte huruvida ett val av IASBs rekommendationer påverkas av
företagets koncerntillhörighet, så fann vi i vår undersökning inga samband med
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detta i de bivariata testerna. Dock så fanns ett samband för faktorn då variabeln
koncernmoderbolagets redovisning uteslöts ur den logistiska regressionen.
Därmed kan denna variabel påverka företagen i deras val av IASBs
rekommendationer när den ställs tillsammans med andra faktorer, men inte är
beroende av en starkare variabel, såsom koncernmoderbolagets redovisning.
Även diskriminantanalysen tyder på att koncerntillhörigheten påverkar företagen
vid ett val då den ställs tillsammans med andra faktorer. Vi valde även att
vidareutveckla analysen av detta och fann då att det enligt den bivariata analysen
förekommer ett samband med valet av IASBs rekommendationer om företagen
ingår i en koncern samt att deras koncernmoderbolag är noterat. Det gör att
onoterade aktiebolags benägenhet att tillämpa IASBs rekommendationer ökar
om de ingår i en noterad koncern.

Företagets skuld/tillgångskvot var inte, enligt den bivariata analysen, en faktor
som påverkade de onoterade aktiebolagen i deras val av redovisningsrekommendationer. Anledning till detta kan vara att bankerna i Sverige är, enligt
Bankrörelselagen § 13, tvungna att ta säkerhet för de lån de ska utge. Detta gör
att bankerna inte är intresserade av att följa företagens resultat, då de redan har
försäkrat sig om att få tillbaka pengarna för lånet vid en eventuell ekonomisk
kris hos företagen. En annan anledning kan vara att IASBs rekommendationer
riktar sig främst mot investerare som vill ha detaljerad ekonomisk information
om

företaget.

Bankerna

däremot

vill

hellre

ha

mer

konservativa

rekommendationer som inte är så detaljerade, då dessa kan göra att det finns mer
dolda värden för långivarna vid en eventuell ekonomisk kris. Eftersom den
svenska traditionen har varit att basera sin redovisning på weak equity där man
skyddar borgenärerna (Nobes & Parker, 2004), så kanske vi inte skulle ha byggt
denna hypotes kring PAT då denna teori är uppbyggd av en studie i amerikanskt
företagsklimat där man mer utgår från en strong equity, utan istället baserat
hypotesen på nyss nämnda diskussion. Dock så kan skuld/tillgångskvoten vara
en förklarande variabel tillsammans med andra faktorer då sambandet med den
påvisades ha en svag signifikans i den logistiska regressionen.

I analysen av variabeln politisk påverkan kunde det, enligt sättet variabeln
ursprungligen operationaliserades på i den bivariata analysen, inte påvisas något
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samband

med

de

onoterade

aktiebolagen

vid

deras

val

av

redovisningsrekommendationer. Watts & Zimmerman (1978) hävdar att ju fler
anställda ett företag har, desto mer tenderar de att synas i media och då vi
utförde en multivariat analys enligt denna teori så hade sambandet med politisk
påverkan hos de stora företagen signifikans. Detta leder till att variabeln politisk
påverkan

kan

påverka

företagen

vid

deras

val

av

redovisnings-

rekommendationer, men att sambandet beror på hur man operationaliserar
variabeln.

Ur den Institutionella teorins tre pelare kan man bl a utläsa att tidigare
erfarenhet av RRs rekommendationer hos företagets redovisningsansvarige har
samband med de onoterade aktiebolagens val av IASBs rekommendationer.
Enligt den bivariata analysen i vår studie så visar det sig att så även är fallet.
Denna variabel hade också ett samband med valet av IASBs rekommendationer i
den logistiska regressionen, då koncernmoderbolagets redovisning uteslöts.
Dock så hade denna variabel inget samband med valet då koncernmoderbolagets
redovisning var med i en logistisk regression, varför det kan ifrågasättas om
denna variabel verkligen har ett samband med valet då den ställs tillsammans
med alla andra variabler i de multivariata analyserna.

En övergång till IASBs rekommendationer kan också, enligt den bivariata
analysen, förklaras av tidigare normgivare. Anledning till detta antas vara att
steget för en övergång från RRs till IASBs rekommendationer inte är lika
komplicerat och därmed inte lika kostsamt som en övergång från BFNs allmänna
råd.

Denna

variabel

har

även

ett

samband

med

valet

av

IASBs

rekommendationer i den logistiska regressionsanalysen.

I IT har, enligt imitationspelaren, branschen stor betydelse för valet av
redovisningsrekommendationer (DiMaggio & Powell, 1983, van der Tas, 1988,
Carpenter & Feroz, 2001). I vår undersökning visar dock resultatet att det inte
förhåller sig på detta sätt. Anledningen till att branscherna inte skiljer sig mer åt
antas vara att IASBs rekommendationer är helt nytt och inga företag har ännu
börjat tillämpa det. Detta leder till att inga företag har hunnit skaffa sig några
konkurrensfördelar med hjälp av IASBs rekommendationer och att det ännu inte
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finns någon praxis innehållande en tillämpning av IASBs rekommendationer i
någon bransch.

Vi kan även, i den bivariata analysen, påvisa ett samband med att företagens
tillämpning av IASBs rekommendationer ökar ju större omfattning internationell
handel de bedriver. Företag som har stor del internationell handel i sin
verksamhet tenderar till, i enlighet med imitationspelaren, att byta över till
IASBs rekommendationer. Denna variabel har dock inget samband med valet av
IASBs rekommendationer i de multivariata analyserna, vilket medför att den inte
har något samband med valet då den ställs tillsammans med övriga variabler.

Även storleken har betydelse i enlighet med vad Jönsson (1985) påstår. Små
bolag tenderar till att följa stora bolags finansiella rapportering, även detta i
enlighet med imitationspelaren. Dock så är kostnaden stor för att byta till IASBs
rekommendationer och detta torde innebära att många små bolag inte anser att
nyttan överstiger kostnaden för ett rekommendationsbyte och resultatet i denna
undersökning styrker att så är fallet. Även diskriminantanalysen påvisade att
omsättning har ett samband med företagets val av IASBs rekommendationer.

Vi kunde även, enligt den bivariata analysen, påvisa ett samband mellan valet av
IASBs rekommendationer och den anlitade revisionsbyrån. Även om detta
samband inte var helt uppenbart, så kunde vi utläsa att den största delen av de
företag som reviderades av Deloitte och KPMG, planerade att tillämpa IASBs
rekommendationer. I den logistiska regressionen så visade det sig dock att det
bara var med revisionsbyråerna Ernst & Young och Öhrlings som det kunde
påvisas ett svagt samband med företagens val av IASBs rekommendationer, då
de sammanförs med de övriga variablerna.

Slutsatsen av undersökningen blir att koncernmoderbolagets redovisning,
bonus/kompensationsavtal och antal ägare är de variabler som, enligt både de
bivariata analyserna samt diskriminant och logistiska regressionsanalyserna har
det starkaste sambandet med valet eller icke valet av IASBs rekommendationer.
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7.2 Slutsats
Ur Agentteorin utformade vi en hypotes som vi varken kunde falsifiera eller icke
falsifiera, beroende på om man räknade det indirekta ägarskapet som en eller
flera ägare. Enligt PAT hade vi utformat fyra hypoteser, varav tre fick falsifieras
i de bivariata analyserna. Dock så fanns några av dessa faktorer med när vi
utformade de multivariata analyserna. Ur IT hade vi utformat åtta hypoteser
varav endast två fick falsifieras.

Av detta resultat ter sig IT vara den teori som bäst går att applicera på denna
undersökning. Tilläggas bör dock att de tre teorierna har genererat vars en av de
tre starkast förklarande variablerna. Därav föredrar vi slutsatsen att de tre teorier
vi använt oss har kompletterar varandra bra, då vi kunde resonera både ur ett
individ- respektive ur ett företagsperspektiv. Detta resonemang har fungerat att
applicera på just vårt undersökningsområde eftersom hypoteserna till största del
kunde styrkas antingen ur de bivariata analyserna, de multivariata analyserna
eller i de fall då vi operationaliserade om variablerna och gjorde en ny analys av
dem.

Den del av teorin som inte passar in på vårt undersökningsområde är det PAT
påstår om företag som är nära att bryta redovisningsbaserade klausuler i ett
låneavtal. Dessa tenderar, enligt PAT, att välja redovisningsrekommendationer
som flyttar inkomster från framtiden till den aktuella perioden, ceteris paribus.
Vår undersökning påvisar att detta resonemang inte går att implementera i ett
svenskt företagsklimat, som baseras på weak equity, då teorin är genererad i ett
amerikanskt företagsklimat som mer baseras på strong equity (Nobes & Parker,
2004). En annan orsak kan vara att de svenska kreditgivarna ej har lika höga
krav på ett uppvisande av ett bra resultat, då de måste ta säkerhet för lånen i fast
eller lös egendom, såsom fastigheter och företagsinteckningar (Bankrörelselagen
§ 13).

7.3 Egna reflektioner
Att det var hela 54 % av våra respondenter som planerade att övergå till IASBs
rekommendationer var överraskande. Denna siffra var mycket högre än vad vi
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från början trodde den skulle bli, eftersom en övergång till IASBs
rekommendationer är frivillig för dessa företagen och att det kan kännas lite
ovisst att byta över från något gammalt som fungerat i flera år till något nytt och
oprövat.

Att det däremot blev just variabeln koncernmoderbolagets redovisning som blev
den mest påverkande variabeln vid valet av IASBs rekommendationer var ingen
större överraskning. Flertalet av respondenternas koncernmoderbolag är noterade
och därmed tvingade att tillämpa IFRS from den 1 januari 2005.
Koncernmoderbolagen ser helst att alla inom koncernen har likartade
redovisningsrekommendationer enligt Sjöholm (1994) och därmed antogs det att
denna variabel skulle bli starkt påverkande.

Istället tycker vi att det är lite mer intressant att se att det även i de onoterade
aktiebolagen finns ett samband med de resultatbaserade bonus/kompensationsavtalen och valet av redovisningsrekommendationer, som det debatterats mycket
om de senaste åren. Som nämnts innan så består ägaren hos de onoterade
aktiebolagen i de flesta fall av företagets koncernmoderbolag och därmed är
ledningen och ägaren hos dessa företagen inte samma person. Detta torde göra
att ledningen vill ha så stor del som möjligt i bonus, då de inte kommer att
erhålla någonting av företagets vinst. Denna undersökning påvisar att det
troligtvis förhåller sig på detta sätt.

Intressant är även hypotesen om koncerntillhörighet, där vi slutligen kom fram
till att de onoterade företagen byter till IASBs rekommendationer om de ingår i
en noterad koncern. Företag som inte ingår i en koncern och inte byter över till
IASBs rekommendationer kan ha en högre beskattning som ett skäl. Om de då
istället ingår i en noterad koncern, som måste tillämpa IASBs rekommendationer
efter den 1 januari 2005, så är detta längre inte ett så stort problem eftersom
koncernerna mer kan styra sin totala skatt, t ex genom koncernbidrag. Därmed
inverkar beskattningsfaktorn inte lika mycket på dessa företagen, vilket gör att
de har större benägenhet att byta över till IASBs rekommendationer.
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Den mest överraskande hypotesen som vi varken kunde falsisfiera eller icke
falsifiera var för oss antal ägare, då det enligt Agentteorin blir det svårare för
principalen att kontrollera agenten ju fler ägare det finns. Det innebär att det blir
svårare att kontrollera bolaget och det blir extra viktigt med mer detaljerad
information. (Hatch, 2002, Scott, 2003) Senare visade det sig dock finnas skäl
för vår överraskning då vi fann att den enskilda ägare som företagen mestadels
hade, bestod av ett noterat koncernmoderbolag och därmed fanns det indirekt
fler ägare till det onoterade aktiebolaget.

Slutligen tyckte vi även att det var underligt att variabeln revisionsbyråer inte
påverkade valet mer än vad den gjorde, då vi inte kunde utläsa ett givet
samband, varken i våra bivariata- eller multivariata analyser, vilket påvisats i
tidigare undersökningar (Collin et al, 2004). Den troliga orsaken till detta torde
vara att regelverket är nytt och revisionsbyråerna ännu ej börjat påverka
företagen att byta till detta regelverk. En annan orsak till att denna variabel ej
kunde påvisa lika starka samband som i tidigare nämnd undersökning, kan vara
att vår undersökning omfattar fler påverkande variabler. En del av dessa kan ha
en starkare påverkan vid valet av IASBs rekommendationer och därmed tar ut
revisionsbyråernas betydelse.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Vi har i vår uppsats analyserat hur ett antal teoretiskt genererade variabler
påverkar de onoterade aktiebolagens val av IASBs rekommendationer. Då dessa
variabler rimligtvis inte kan vara samtliga variabler som påverkar valet av IASB
hade fler variabler kunnat väljas ut och prövats.

En naturlig fortsatt forskning i de företag som valt att tillämpa IASBs
rekommendationer kan vara att man att genom intervjuer och/eller enkäter
undersöker

hur

övergången

till

och

implementeringen

av

IASBs

rekommendationer fungerat, samt en uppföljning när övergången är klar. Hur
fungerar de nya rekommendationerna i jämförelse med de gamla?

Vidare förslag till fortsatt forskning är hur de bolag som är noterade, och därmed
tvingade att följa IASBs rekommendationer, ställer sig till att de onoterade
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bolagen får bestämma själva om de ska ta steget eller ej? Uppfattas det som
orättvist eller rimligt?

Även en undersökning av de företag som inte väljer att tillämpa IASBs
rekommendationer hade varit på sin plats, vilka är de främsta orsakerna till detta
och vilken är deras allmänna inställning till IASB?

Det kommer även att bli intressant att avvakta beslutet på vissa nya
bestämmelser som har lagts fram på förslag för de onoterade bolagen inom EU
och deras tillämpning av IASBs rekommendationer (www.iasb.org).

Vad

innebär dessa bestämmelser för bolagen och vad kommer beslutet att få för
konsekvenser för dessa?

Beskattningsperspektiven för de onoterade aktiebolagen skulle också vidare
kunna utforskas. Då valet av IASBs rekommendationer medför högre
beskattning,

så

tillämpar

troligen

fler

företag

inom

en

koncern

rekommendationerna, då de kan utjämna skatterna med hjälp av koncernbidrag.
Därav kan denna utjämning vara intressant att undersöka när företagen tillämpar
IASBs rekommendationer. Ökar koncernbidragen hos de koncerner där alla
företagen tillämpar IASBs rekommendationer?

Slutligen skulle även den teori som inte passade in på vårt undersökningsområde
granskas vidare. Vilka är de största skillnaderna som teorin om låneavtal är
byggd på i PAT kontra de krav som svenska kreditgivare har gentemot svenska
företag? Hur skulle teorin ha utformats enligt weak equity modellen?
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Appendix 1
Urvalsprocess
Steg 1: Vi gick in på Affärsdata (www.ad.se) och sökte efter aktiebolag med
över 100 anställda. Antal träffar blev då 2324.

Steg 2: Då vi ville ha ca 400 företag att undersöka ansåg vi att vart femte företag
på listan skulle utgöra en välspridd och slumpvis utvald population. Antal träffar
blev då 465.

Steg 3: Då ursprungslistan innehöll både noterade och onoterade aktiebolag,
jämförde vi den slumpvis utvalda listan innehållande vart femte företag med
Stockholmsbörsen (www.stockholmsborsen.se) och tog bort de 27 företag som
var noterade. Vi plockade även bort de 17 företag som hade gått i konkurs och
de 29 företag som var koncernmoderbolag. Antal träffar blev då 392.
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Hej!
Från och med 1 januari 2005 får alla svenska onoterade aktiebolag möjligheten
att välja att redovisa enligt de internationella rekommendationerna IFRS/IAS
(International Financial Reporting Standards).
Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka huruvida svenska onoterade
aktiebolag väljer att tillämpa IFRS/IAS och vilka faktorer som kan tänkas
påverka valet av redovisningsrekommendationer.
Ert företag har blivit slumpmässigt utvalda att få delta i vår webbenkät om vilka
onoterade aktiebolag som väljer att tillämpa IFRS/IAS.
Vi är tre ekonomistuderande på Högskolan i Kristianstad som skulle vara
mycket tacksamma om Ni ville ta Er tid att svara på vår enkla enkät. Enkäten
består av 10 kryssfrågor (slutna svarsalternativ) som tar mindre än 5 minuter för
Er att fylla i, men betyder oerhört mycket för oss.
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och sammanställas i form av
tabeller, diagram och slutsatser. Är Ni intresserad av resultatet skickar vi gärna
ut ett exemplar av uppsatsen i pdf-format.
För att vi inte ska behöva skicka ut påminnelse till Er så ber vi Er att fylla i
följande kontrollnummer

xxxx
Länk till enkäten: http://home.tiscali.se/exjobb
Har Du synpunkter eller frågor angående enkäten är Du välkommen att ta
kontakt med oss via e-mail eller telefon.
Tack för din medverkan!
Erik, Mattias & Per
Högskolan Kristianstad
E-mail: exjobb@tiscali.se
Erik Lundqvist 0709-71 94 54
Mattias Lönnquist 0708-24 01 96
Per Johansson 0703-00 97 29
Handledare:
Univ.lektor Torbjörn Tagesson
Tfn. 044-20 31 07
E-mail: torbjorn.tagesson@e.hkr.se
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Appendix 3

Välkommen!
Enkäten besvaras genom att kryssa i rutan för det alternativ som stämmer bäst
överens med Er uppfattning.
Endast ett svarsalternativ kan väljas per fråga.
När Ni svarat på alla frågorna trycker Ni på knappen "Skicka" längst ner på
sidan.
Stort tack för att Ni tar Er tid att besvara vår enkät!

Vänligen fyll i Ert kontrollnummer:

Fråga 1. Planerar Ert företag att övergå till IFRS/IAS?
Ja
Nej
Eventuellt

Fråga 2. Har Ert koncernmoderbolag påbörjat en övergång till IFRS/IAS?
Ja
Nej
Ingår ej i en koncern

Fråga 3. Vilken normgivare tillämpar Ni eller har Ni tillämpat innan övergången
till IFRS/IAS?
Bokföringsnämnden
Redovisningsrådet
En kombination av BFN och RR

Fråga 4. Hur många ägare har Ert företag?
st

Fråga 5. Har Ni personligen erfarenhet av RR:s rekommendationer i tidigare
arbete eller studier?
Ja
Nej
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Fråga 6. Uppskatta hur stor del av Er verksamhet som innefattar internationell
handel?
% (0-100)

Fråga 7. Tillämpar Ert företag resultatbaserade bonus/kompensationsavtal för
ledningen?
Ja
Nej

Fråga 8. Uppskatta hur viktig arbetsgivare Ert företag är ur sysselsättningssynpunkt i Er kommun?
1

Inte alls viktig

2

3

4

5

6 Mycket viktig

Fråga 9. Uppskatta hur mycket Ert företag blir exponerat i media?
Inget alls

1

2

3

4

5

6 Väldigt mycket

Fråga 10. Vilken av följande revisionsbyråer anlitar Ni?
Deloitte
Ernst & Young
KPMG
Lindebergs Grant Thornton
Öhrlings PWC
BDO
SET
Övriga

Fråga 11. Är Ni intresserad av att få ett färdigt exemplar av uppsatsen i pdfformat?
Ja
Nej
Vänligen tryck på "skicka" för att sända oss dina svar
Skicka
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Appendix 4
Bortfallsanalys
Tabell 35. Pearson Chi-två testet visar inget signifikant samband mellan de som svarat och de som inte har svarat,
samt vilken bransch företaget är verksamt inom.

Värde
11,832
392

Pearson Chi-två
Antal observationer
Kritiskt värde

Frihetsgrader
11

Signifikans
0,376

19,675

Tabell 36. Mann-Whitney testen visar inte någon signifikant skillnad mellan storleken på företagen hos dem som
svarat på enkäten och de som valt att inte svara.

Antal anställda

Omsättning

IFRS
Ja
Nej
Total

Antal
185
207
185

Medelrang
204,67
191,16

Ja
Nej
Total

185
207
392

207,16
188,95

Totalrang
37863
39570

Signifikans

0,240
38325
39113
0,113
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