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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare, Torbjörn Tagesson, för att med 

engagemang och intresse väglett oss under arbetets gång. 

 

Vi vill även tacka våra respondenter för att de tagit sig tid för att delta i våra intervjuer 

och därmed bidragit med värdefull information till vår kandidatuppsats. Utan deras hjälp 

hade vi inte kunnat genomföra vår empiriska undersökning. Till sist vill vi tacka alla 

övriga som på ett eller annat sätt bidragit till vårt examensarbete. 
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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
Redovisning, EKR 362, VT 2006 
 
Författare: Jessica Allebert, Karolina Ivarsson och Caroline Magnusson 
Handledare: Torbjörn Tagesson 
 
Titel: Ökade kostnader orsakade av IFRS - en studie om ökade kostnader för redovisning 
och revision vid implementering av IFRS 
 
Bakgrund: Under flera år har det förts diskussioner inom EU om att harmonisera och 
förbättra reglerna av finansiell redovisning för noterade företag inom unionen. Det har 
även funnits en strävan att närma sig de redovisningsnormer som tillämpas 
internationellt, framförallt IAS. År 2002 introducerade EU den största förändringen i 
Europa på 30 år gällande finansiell redovisning. De antog en ny redovisningsreglering 
som går ut på att alla EU-listade företag skall följa IFRS i deras finansiella rapporter. 
Dessa standarder har börjat gälla från och med den 1 januari år 2005. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om normförändring, såsom 
implementeringen av IFRS, leder till ökade kostnader för redovisning och revision för 
svenska börsnoterade företag samt undersöka varför dessa kostnader ökar. 
 
Metod: Vi har utgått från befintlig teori vilket medfört att vi har en deduktiv ansats. 
Utifrån teorin har vi utformat hypoteser som är förenklingar och generaliseringar av 
verkligheten. Det empiriska materialet har vi samlat in genom telefonintervjuer och från 
årsredovisningar. Informationen har sedan statistiskt bearbetats samt analyserats för att 
kunna förkasta våra hypoteser eller ej. Detta har sedermera mynnat ut i våra slutsatser.  
 
Slutsatser: Studien visar att normförändring, så som implementering av IFRS, skapar 
ökade kostnader för redovisning och revision för svenska börsnoterade företag. 
Faktorerna vi anser påverkar dessa kostnader vid normförändring är behovet av ökade 
revisions- och konsulttjänster samt utbildning. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Forskning angående om börsnoterade företag tvingats 
avnotera sig på grund av IFRS skulle vara intressant att fullfölja. Även forskning som 
belyser om nyttan med IFRS verkligen överstiger kostnaderna som uppkommit, är 
intressant att undersöka.  
 
 



   

Förkortningar 
 

EU – Europeiska Unionen 

EEA – European Economic Area 

FASB – Financial Accounting Standards Board  

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IASC – International Accounting Standards Comitte 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

NGM – Nordic Growth Market 

RR – Redovisningsrådet 

U.S. GAAP – United States General Accepted Accounting Principles 
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1. Inledning 

nförandet av IFRS inom Europeiska Unionen den 1 januari 2005 har lett till 

konsekvenser för börsnoterade företag. De nya reglerna innebär mer detaljerad 

information och ställer högre och nya krav på företagen än tidigare normgivning, vilket 

anses leda till högre kostnader. En rad debatter har förts angående detta vilket har lett 

fram till vårt val av ämne. Uppsatsen fokuserar på kostnaderna för redovisning och 

revision som uppstår på grund av normförändringar, såsom IFRS. Studiens 

problemformulering och syfte har formulerats utifrån uppsatsens bakgrund och 

problemdiskussion. Avslutningsvis tydliggör vi vår arbetsgång genom en disposition av 

uppsatsen samt en sammanfattning av kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 
År 2002 introducerade Europeiska Unionen (EU) den största förändringen i Europa på 30 

år gällande finansiell redovisning. De antog en ny redovisningsreglering som går ut på att 

alla EU-listade företag skall följa International Financial Reporting Standards 

(IFRS)/International Accounting Standards (IAS) i deras finansiella rapporter 

(fortsättningsvis kommer vi att benämna IFRS/IAS som IFRS). Dessa standarder började 

gälla 1 januari år 2005. Beslutet påverkar tusentals företag i de 28 länder som ingår i 

European Economic Area (EEA), vilka är de 25 EU-länderna samt Norge, Island och 

Liechtenstein, då det inkluderar alla företag som är listade på en reglerad marknad samt 

banker och försäkringsföretag. (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006) I Sverige 

innebär det företag som är noterade på Aktietorget, Nordic Growth Market (NGM) och 

Stockholmsbörsen (Ernst & Young [www]). Det existerar dock två undantag, företag som 

både handlar inom EU och på en reglerad marknad utanför EU som redan tillämpar andra 

internationellt accepterade standarder, exempelvis United States General Accepted 

Accounting Principles (U.S. GAAP), samt företag som utfärdar skuldsäkerhet 

(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006).  

 

Under de senaste 25 åren har det förekommit många försök från standardsättare att 

harmonisera redovisningen (Aisbitt, 2001). Harmonisering kan definieras som en process 

I 
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vars syfte är att öka jämförbarheten av finansiell redovisning genom att minska 

variationen av olika redovisningspraxis som kan nyttjas (Tay & Parker, 1992). Graden av 

harmonisering ökar när antalet företag väljer samma redovisningspraxis (Herrmann & 

Thomas, 1995). Syftet med harmoniseringen har alltså varit att förenkla jämförelsen av 

finansiell data inom och mellan länder (Aisbitt, 2001). Standarder för hur företag skall 

utforma dess externa finansiella rapporter har den senaste tiden spelat en allt större roll 

även då det inte är något nytt fenomen. Det är framför allt de internationella 

redovisningsstandarderna som fått ökad betydelse. (Hjelström, 2005)  

 

Under 1990-talet medförde en ökad konkurrens och globalisering att företag inom EU 

tvingades söka kapital utomlands. Den internationella kapitalmarknaden accepterade inte 

den dåvarande finansiella redovisningen, vilket medförde att många multinationella 

företag i Europa var tvungna att skapa finansiella rapporter som baserades på U.S. GAAP 

eller IAS. Som en följd av detta började Europeiska kommissionen år 1995, i samarbete 

med medlemsstaterna, att skapa en ny redovisningsstrategi. Kommissionen 

rekommenderade IAS för stora EU-företag som sökte kapital på internationella 

kapitalmarknader. Den växande betydelsen av kapitalmarknader och de nya 

investeringsmöjligheterna efter kommunismens fall samt introduktionen av euro drev 

integrationen av den europeiska finansiella marknaden. År 1999 presenterade Europeiska 

kommissionen Financial Services Action Plan för att förbättra möjligheten till 

jämförelsen av finansiella utlåtanden inom EU. Planen föreslog att alla EU-listade företag 

skulle använda samma finansiella redovisningsregler, vilka kom att vara IFRS. Avsikten 

med IFRS är bland annat att skapa klara och tydliga finansiella rapporter som ökar 

marknadens effektivitet och minskar kostnaden för kapital, vilket leder till att 

handelshinder försvinner mellan länder. (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006)  

 

Enligt Artsberg (2005) följer det svenska Redovisnings Rådet (RR) i första hand 

International Accounting Standards Boards (IASB) normer och referensram. IASB, 

tidigare International Accounting Standards Comitte (IASC), är en internationell, 

oberoende och privat organisation som redan år 1973 började sitt arbete för att förbättra 

och harmonisera redovisningen i världen. (Artsberg, 2005) Organisationen har till uppgift 
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att ge ut internationella redovisningsstandarder som accepteras globalt. Det är IASB som 

utarbetar de standarder, IFRS, som alla EU-listade företag skall följa från och med år 

2005. De standarder som tidigare har getts ut av IASC benämns IAS och även dessa skall 

följas av de EU-listade företagen. (Nilsson, 2005) IFRS fokuserar på förhållandet mellan 

företag och investerare samt informationsflödet till kapitalmarknaden, det vill säga ett 

kapitalmarknadsorienterat system av finansiella redovisningsregler (Epstein & Mirza, 

2005).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Under flera år har det förts diskussioner inom EU om att harmonisera och förbättra 

reglerna av redovisningen för noterade företag inom unionen. Det har även funnits en 

strävan att närma sig de redovisningsnormer som tillämpas internationellt, framför allt 

IAS. Det är främst utifrån dessa diskussioner som Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) år 2002 antog IAS-förordningen. (Regeringens proposition 2004/05:24)  

 

Enligt Jermakowicz (2004) möter EU-listade företag både utmaningar och möjligheter 

med införandet av IAS-förordningen. Implementeringen av IFRS bör leda till högre grad 

av internationell harmonisering eftersom det ger mycket färre valmöjligheter med IASBs 

standarder jämfört med EUs direktiv. Eliminering av olika redovisningsmetoder för 

samma transaktioner leder till förbättrad jämförbarhet av finansiella rapporter eftersom 

likartade ekonomiska transaktioner redovisas på samma sätt. En studie som gjorts 

angående effekter av införandet av IFRS, i Belgien, visar att implementeringen är ett 

komplext och kostsamt åliggande. (Jermakowicz, 2004) Schipper (2005) anser att 

införandet av IFRS medför implikationer på grund av att ett flertal av de listade företagen 

som skall använda sig av IFRS uppvisar signifikanta skillnader i storlek, kapitalstruktur, 

ägarstruktur och redovisningsförfaranden. 

 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2005) hävdar att implementeringen av IFRS 

skapar behov av många förändringar. Många EU-länder har en mängd skillnader mellan 

lokalt, generellt accepterade, redovisningsprinciper och IFRS. Dessa skillnader är 

kostsamma och resurskrävande. För många företag innebär förändringen ett tillägg av 
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ytterligare ett redovisningssystem till det redan befintliga systemet. (Jermakowicz & 

Gornik-Tomaszewski, 2005) Implementeringen innebär dessutom en betydande påverkan 

på företags balans- och resultaträkning samt redovisningsprofessionen och 

redovisningsutbildningen (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski, 2006).  

 

Enligt en undersökning, gjord av de sex största internationella revisionsbyråerna, 

identifierades flera barriärer med IFRS. Några av dessa hinder var begränsade nationella 

kapitalmarknader, otillräcklig vägledning vid förstagångsanvändandet av IFRS, 

begränsade erfarenheter av vissa typer av transaktioner, den nationella inriktningen 

mellan finansiell redovisning och skatteredovisning samt vissa standarders komplicerade 

natur. (Larson & Street, 2004)  

 

I Sverige råder det vissa skillnader mellan IFRS och svensk redovisningslagstiftning. 

IFRS har i allmänhet utformats utan att ta hänsyn till nationell reglering avseende 

borgenärsskydd, vinstutdelning och beskattning då de är internationella och saknar 

koppling till någon särskild ekonomisk eller rättslig miljö. Detta gör att IFRS har en 

annan utgångspunkt än den svenska redovisningslagstiftningen och det är viktigt att 

beakta skillnaderna. En annan skillnad är att IFRS regelverk är mer detaljerat och 

innehåller fler krav av tilläggsupplysningar än de svenska årsredovisningslagarna. 

Ytterligare en skillnad är värdering av vissa tillgångar till verkligt värde istället för 

anskaffningsvärde. (Regeringens proposition 2004/05:24)  

 

Scott (2003) hävdar att mer information kommer att fordra högre kostnader. De ökade 

kraven på kontroll medför att revisionsbyråer rekryterar betydligt mer personal än 

vanligt. Exempelvis kommer KPMG globalt att rekrytera 10 000 till 15 000 personer, 

vilket innebär dubbelt så många som för år 2004. (Pettersson, 2005) Kostnaderna för att 

vara noterad kommer att öka dramatiskt på grund av införandet av IFRS. Reglerna är 

främst anpassade till de stora noterade företagen vilket endast inkluderar ett tjugotal 

bolag. Konsekvensen av kostnaderna och reglerna kan bli så omfattande att företag kan 

överväga att avnotera sig. (Lundell, 2004) De internationella redovisningsstandarderna 

har kritiserats avsevärt men har ändå fått ökad betydelse. Standarderna anses leda till 



 Inledning 

 - 10 -

negativa konsekvenser för den finansiella informationen. De anses även vara för många, 

långa, komplexa, svårbegripliga, detaljerade och oklara vilket anses ge onödiga kostnader 

vid tillämpningen av reglerna. (Hjelström, 2005) 

 

1.3 Problemformulering 
 Leder normförändringar till ökade kostnader för redovisning och revision för 

företag?  

 Varför uppkommer, i sådana fall, de ökade kostnaderna för redovisning och 

revision på grund av normförändringar, såsom implementeringen av IFRS, för 

svenska börsnoterade företag? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om normförändring, såsom implementeringen 

av IFRS, leder till ökade kostnader för redovisning och revision för svenska börsnoterade 

företag samt undersöka varför dessa kostnader ökar. 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition   
I kapitel två anger vi vår vetenskapliga utgångspunkt. Vi 

redogör även för vilka teorier vi valt att använda oss av. 

 

Kapitel tre redogör för de teorier vi valt att använda oss av 

för att utforma våra hypoteser. Varje hypotes föregås av en 

redogörelse av de teorier som ligger till grund för hypotesen. 

Litteratur som vi utgår ifrån beskriver public interest theory, 

capture theory, private interest theory, institutionell teori 

samt positiv redovisningsteori. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning över våra hypoteser.  

 

Den empiriska metoden redogörs i kapitel fyra. Vi anger 

vilken undersökningsmetod som används samt hur vi gjort 

vårt urval. Vi redogör även för undersökningens uppbyggnad, 

2. Teoretisk 
metod 

3. Teori 

4. Empirisk 
metod 
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operationalisering samt dess validitet och reliabilitet. I slutet 

av kapitlet redogörs för vilka analysmetoder som används. 

 

Kapitel fem tar upp analysen av det insamlade empiriska 

materialet. Vidare analyseras varje hypotes för att förkasta 

dessa eller ej.   

 

Uppsatsen avslutas med kapitel sex där vi med våra funna 

slutsatser uppfyller uppsatsens syfte, att undersöka om 

normförändring, såsom implementeringen av IFRS, leder till 

ökade kostnader för redovisning och revision för svenska 

börsnoterade företag samt undersöka varför dessa kostnader 

ökar. Kapitlet avslutas med egna reflektioner och förslag till 

framtida forskning. 

 

1.6 Kapitelsammanfattning 
Under flera år har det förts diskussioner inom EU om att harmonisera och förbättra 

reglerna av den finansiella redovisningen för noterade företag inom unionen. Det har 

även funnits en strävan att närma sig de redovisningsnormer som tillämpas 

internationellt, framförallt IAS. År 2002 introducerade EU den största förändringen i 

Europa på 30 år gällande finansiell redovisning. De antog en ny redovisningsreglering 

som går ut på att alla EU-listade företag skall följa IFRS i deras finansiella rapporter. 

Dessa standarder har börjat gälla från och med den 1 januari år 2005. I Sverige innebär 

det företag som är noterade på Aktietorget, NGM och Stockholmsbörsen. IFRS regelverk 

är mer detaljerat och innehåller fler krav av tilläggsupplysningar. Mer information fodrar 

högre kostnader. Kostnaderna och reglerna kan leda till olika konsekvenser för företag. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om normförändring, såsom implementeringen 

av IFRS, leder till ökade kostnader för redovisning och revision för svenska börsnoterade 

företag samt undersöka varför dessa kostnader ökar. 

5. Empirisk 
analys 

6. Slutsats 
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2. Teoretisk metod 

 följande kapitel redogör vi för vår vetenskapliga utgångspunkt i arbetet. Vi anser 

att det finns olika teoretiska perspektiv som kan appliceras på vår studie varför vi 

har valt att utgå från en deduktiv ansats. De teoretiska perspektiv som utgör grunden för 

vår studie är public interest theory, capture theory, private interest theory, institutionell 

teori samt positiv redovisningsteori. Förklaringar görs till varför dessa valts. Kapitlet 

avslutas med en kapitelsammanfattning. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om normförändring, såsom implementeringen 

av IFRS, leder till ökade kostnader för redovisning och revision för svenska börsnoterade 

företag samt undersöka varför dessa kostnader ökar. Avsikten med studien är att via 

hypoteser, gjorda utifrån valda teorier, komma fram till slutsatser för att kunna uppfylla 

vårt syfte. Genom vår studie anser vi det vara möjligt att finna generella samband och 

därifrån dra generella slutsatser. Vår strävan är att inte försöka påverkas av eller påverka 

vår forskning utan istället vara öppna och objektiva inför vår studie. 

 

Tillgången av befintlig forskning och litteratur inom vårt valda område har varit stor 

vilket medför att vi kommer utgå från en deduktiv ansats. Vi använder oss av ett 

hypotetiskt-deduktivt arbete då vi vill presentera antaganden om verkligheten i hypoteser 

skapade från teorier. Utifrån befintlig teori utformar vi hypoteser som är förenklingar och 

generaliseringar av verkligheten. Med hjälp av en empirisk undersökning skall vi sedan 

testa hypoteserna för att förkasta dessa eller ej. Detta gör vi för att kunna komma fram till 

slutsatser som besvarar vårt syfte. Ytterligare ett motiv till att vi kommer att använda oss 

av den deduktiva ansatsen är den begränsade tidsfaktorn. (Olsson & Sörensen, 2001) En 

induktiv metod kräver upprepningar av studien, vilket skulle medföra att undersökningen 

skulle ta för lång tid att genomföra (Andersen, 1998). Ännu en anledning till att vi inte 

valt en induktiv ansats är att detta inte är lämpligt för oss då forskaren i sådana fall utgår 

ifrån upptäckter i verkligheten för att sedan sammanföra dessa till allmänna principer som 

i sin tur kan ställas samman i en teori (Olsson & Sörensen, 2001). Målet med vår uppsats 

I 
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är att agera som objektiva analytiker och dra slutsatser om vilka kostnader som ökar för 

redovisning och revision till följd av normförändringar.  

 

2.2 Val av teorier 
De teorier som vår studie baseras på är public interest theory, capture theory, private 

interest theory, institutionell teori samt positiv redovisningsteori. Watts och Zimmerman 

(1979) hävdar att en universellt accepterad redovisningsteori inte existerar. De teorier 

som vi har valt till vår studie försöker alla på olika sätt förklara de val, beträffande 

redovisning och revision, som en organisation gör och som kan påverka dess kostnader. 

 

Det finns olika teorier som behandlar och förklarar varför en reglering av 

redovisningsstandarder är nödvändig. Public interest theory, capture theory och private 

interest theory förklarar utifrån olika intressenters synsätt varför reglering anses 

nödvändig eller ej. Enligt Deegan (2004) innebär public interest theory att regleringar 

främst införs för att främja allmänheten som helhet istället för att rikta sig till specifika 

intressenter. Capture theory utgår från att de reglerade försöker kontrollera de som 

bestämmer och som sätter standarder, för att på så vis få igenom regleringar som bäst 

gynnar dem. Private interest theory utgår från att grupper kommer att skapas för att 

skydda vissa specifika ekonomiska intressen. Denna teori syftar inte till allmänhetens 

intresse utan ser till det privata intresset. (Deegan, 2004) 

 

Ytterligare teorier vi har valt att belysa i vårt arbete är institutionell teori, vilken är 

lämplig för vårt arbete då denna kan förklara utvecklingen av redovisningspraxis i 

företag. Den institutionella teorin säger att handlingar är begränsade av de värderingar 

och ideologier som råder i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. (Artsberg, 2005) En 

annan teori som är passande utifrån vårt syfte och vår problemformulering är positiv 

redovisningsteori, vilken fokuserar på olika intressenter och hur redovisning används för 

att tillgodose information till dessa individer. (Deegan, 2004) Utifrån våra valda teorier 

utvecklar vi ett antal hypoteser för att kunna uppfylla studiens syfte. 
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Grey, Kouhy och Lavers (1995) anser att problem uppstår då olika teorier om 

redovisnings beteende behandlas som konkurrerande teorier. Olika teorier behöver inte 

konkurrera med varandra, utan snarare komplettera varandra när det gäller vår förståelse 

av praxis vid samhällsredovisning. (Grey, Kouhy & Lavers, 1995) Vi anser därför att 

våra valda teorier kompletterar varandra och utgör en bra grund att dra slutsatser ifrån.  

 

2.3 Kapitelsammanfattning 
Avsikten med studien är att via hypoteser, gjorda utifrån valda teorier, komma fram till 

vilka kostnader som ökar för redovisning och revision på grund av normförändring. 

Huvudteorierna vi har valt att använda oss av är public interest theory, capture theory, 

private interest theory, institutionell teori samt positiv redovisningsteori. Vi har utgått 

från befintlig teori vilket medfört att vi har en deduktiv ansats. Utifrån teorin har vi 

utformat hypoteser som är förenklingar och generaliseringar av verkligheten. Med hjälp 

av en empirisk undersökning skall vi testa hypoteserna för att förkasta dessa eller ej.  
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3. Teori 

 detta kapitel redogörs för vilka teorier och begrepp som är relevanta för denna 

studie. Med grund i dessa teorier har vi utformat hypoteser och antaganden om att 

kostnader ökar för redovisning och revision vid implementering av nya normer. 

Hypoteserna kommer vi sedan testa för att förkasta dessa eller ej. Kapitlet avslutas med 

en förteckning över hypoteserna samt en kapitelsammanfattning.  

 

3.1 Finansiell redovisningsreglering 
Watts och Zimmerman (1979) anser att det inte finns en generellt accepterad 

redovisningsteori som förklarar redovisningsstandarder och menar att det aldrig kommer 

att finnas någon heller. Även Artsberg (2005) hävdar att det inte finns någon allmängiltig 

teori som kan förklara alla iakttagelser på redovisningsområdet. Anledningen till att en 

generell deskriptiv teori inom redovisningen är svår att finna beror troligtvis på att 

utvecklingen på redovisningsområdet är komplicerad då den innebär flera olika 

delutvecklingar, kulturella skillnader, flera syften, tillfälligheters betydelser och så 

vidare. Artsberg (2005) anser att den teori som bäst kan anses spegla utvecklingen på 

redovisningsområdet är den institutionella teorin. Den kan exempelvis förklara varför 

förändringar inom redovisningen anses vara besvärliga. Enligt den institutionella teorin är 

handlingar begränsade av de värderingar och ideologier som råder i ett visst samhälle vid 

en viss tidpunkt. Dessa värderingar som den enskilde individen har är så förgivet 

accepterade att det kan ifrågasättas om individen är medveten om dem. Institutionell teori 

fokuserar alltså på att mänskliga aktiviteter uppvisar tröghet beroende på en viss vana att 

göra på ett visst sätt, och att människor därmed tycker att detta är det mest korrekta sättet 

att göra saker på. Detta tankesätt ligger till grund för många forskare som anser att 

svårigheterna att hitta nya konstruktiva lösningar inom redovisningsområdet beror på att 

det uppkommer ny information som egentligen inte passar in i det tidigare 

redovisningstänkandet. (Artsberg, 2005) 

 

Finansiell redovisning är, enligt Deegan (2004), en process som innebär insamling och 

bearbetning av finansiell information som skall vara till hjälp vid olika beslutsfattande av 

I 
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externa parter till en organisation. Ett företag har många intressenter med varierande 

efterfråga av information och informationsbehov, vilket gör att det inte är möjligt för ett 

företag att framställa rapporter som tillfredsställer de olika behoven. I de flesta länder 

tenderar den finansiella redovisningen att vara kraftigt reglerad och rapporternas 

framställning är en direkt effekt av de olika redovisningsstandarder som finns. När 

existerande redovisningsstandarder ändras, eller nya standarder publiceras har det en 

signifikant påverkan på de olika siffrorna som är inkluderade i rapporterna som 

tillhandahålls för allmänheten. (Deegan, 2004)  

 

I de flesta industriländer finns det en mängd redovisningsstandarder som täcker en bred 

genomskärning av frågor, men en fråga är om all regleringen som finns verkligen behövs. 

Enligt White (1981) anses nyttorna, som uppkommer på grund av regleringar, vara 

svårare att mäta än kostnaderna som uppkommer. Från en ekonomisk synvinkel är den 

optimala nivån av reglering uppnådd då nyttan överstiger kostnaden. (White, 1981) 

Fastställandet av dessa kostnader och nyttor är väldigt problematiskt och oftast används 

akademiska råd och akademisk forskning på detta område (Deegan, 2004). Parter som 

argumenterar för att reglering är nödvändig hävdar att informationsmarknaden är 

ineffektiv och utan reglering kommer en suboptimal mängd information att framställas. 

Ett annat argument för reglering är att parter med begränsad makt, det vill säga 

begränsade resurser, generellt kan vara oförmögna att lyckas skaffa sig information om 

en organisation även fast organisationen kan ha en del inflytande i deras existens. 

Ytterligare ett argument för reglering är att investerare behöver skydd mot otillförlitliga 

organisationer som kan producera missvisande information samt att reglering leder till att 

enhetliga metoder används av olika enheter som ökar jämförbarheten. (Deegan, 2004) 

 

Andra parter anser istället att reglering inte är nödvändig då de säger att 

redovisningsinformation är som vilken annan vara som helst. Användare av 

informationen kommer att vara beredda att betala för den i den omfattning som den 

används, vilket leder till ett optimalt utbud av information från enheterna. De hävdar även 

att kapitalmarknader kräver information och organisationer som misslyckas med att 

tillhandahålla information kommer att straffas av marknaden, då en avsaknad av 
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information anses vara lika med dåliga nyheter. Ytterligare ett argument mot reglering är 

att eftersom användare av finansiell information oftast inte bär kostnaderna för att 

producera informationen kommer reglering att leda till ett överutbud av information, då 

användare har en benägenhet att överdriva behovet av information och de producerande 

företagen får bära dessa kostnader. En annan anledning till att företag motsätter sig 

reglering är att det begränsar mängden redovisningsmetoder som kan användas. Det 

innebär att vissa organisationer kommer att vara förbjudna att använda 

redovisningsmetoder som de anser bäst reflekterar deras enskilda prestationer och 

position. Detta anses påverka effektiviteten för hur ett företag informerar marknaderna 

om dess verksamhet. (Deegan, 2004)   

 

Det finns olika befintliga teorier som beskriver vem som drar nytta av att regleringar 

införs, vilka är public interest theory, capture theory och private interest theory. Enligt 

public interest theory uppstår reglering för att gynna samhället som helhet och inte för 

särskilda lagstadgade intressen. Det reglerande organet skall representera samhällets 

intressen istället för reglerarens privata intressen. Stadgarna av lagstiftning är ansedd att 

balansera mellan samhällets nytta och kostnader som uppstår på grund av regleringen. 

Samhället behöver förtroende för kapitalmarknaderna för att tillförsäkra att resurser leder 

till produktiva tillgångar och reglering anses vara ett instrument för att skapa sådant 

förtroende. Det är många personer som är kritiska till det här tämligen förenklade 

perspektivet om varför reglering införs. Förespråkare som baserar sina antaganden på 

egenintresse argumenterar emot att lagstiftning uppkommer genom särskilda parter som 

uppriktigt tror att det var i allmänhetens intresse. De anser istället att lagstiftare endast 

skapar lagstiftning på grund av att det kan öka deras egen förmögenhet och människor 

vill endast öva påtryckningar för särskilda lagstiftningar om det är i deras egenintresse. 

(Deegan, 2004) 

 

Enligt capture theory införs reglering för att skydda samhället, men hävdar även att 

regleraren därefter oftast blir kontrollerad för att skydda intressen av särskilda 

egenintresserade grupper inom samhället, oftast de som påverkas mest av regleringen. De 
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som blir reglerade försöker alltså ta hand om regleraren med avsikten att regler som 

därefter publiceras skall vara fördelaktig för parten. (Deegan, 2004)  

 

Private interest theory antar att grupper formas för att skydda speciella ekonomiska 

intressen. Olika grupper anses ofta vara i konflikt med varandra och de olika grupperna 

ämnar öva påtryckningar av regeringen för att de skall utforma lagstiftningar som 

ekonomiskt nyttjar dem. Detta teoretiska perspektiv antar ingen åsikt till det samhälliga 

intresset utan det är det privata intresset som anses styra lagstiftningsprocessen. I 

samband med finansiell redovisning, kan speciella näringsgrensgrupper öva påtryckning 

på regleraren för att acceptera eller avslå vissa redovisningsstandarder. Under denna teori 

är regleraren själv en intressegrupp som motiveras att anta strategier som tillförsäkrar 

omval eller försäkrar underhåll av dess maktposition eller privilegium inom samhället. 

(Deegan, 2004) Enligt Stigler (1971) måste en näringsgren vara beredd att betala med en 

av två saker som en part behöver, nämligen röster eller resurser, för att kunna påverka 

regleringen. Detta medför därmed att den minsta näringsgrenen i själva verket hindras 

från den politiska processen såvida de inte har någon speciell fördel (Stigler, 1971). 

Förespråkare för teorin anser att om en särskild grupp inte har tillräckligt med makt 

kommer gruppen inte ha möjlighet att effektivt öva påtryckning för reglering som kan 

skydda dess olika intressen (Deegan, 2004). 

 

Watts och Zimmerman utvecklade den positiva redovisningsteorin med utgångspunkt i 

agentteorin, som fokuserar på förhållandet mellan agenter och principaler, där 

förhållandet är mycket osäkert på grund av den olikartade informationsasymmetrin. 

Positiv redovisningsteori fokuserar på förhållandet mellan de olika individer som 

tillgodoser resurser till en organisation och hur redovisningen används för att tillgodose 

information till dessa individer. Det kan till exempel vara förhållandet mellan ägarna och 

cheferna eller mellan cheferna och företagets gäldenärer. Många förhållanden involverar 

delegeringen av beslutsfattande från en principal till en agent. Delegeringen kan leda till 

viss effektivitetsminskning och åtföljande kostnader. Varje potentiell förlust av vinst som 

förorsakas av chefers och ledningens underprestationer anses vara en kostnad som 

resulteras från delegeringen av beslutsfattandet. (Deegan, 2004) Enligt Watts och 
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Zimmerman (1978) agerar individer för att maximera sin egen nytta, vilket innebär att 

ledningen övar påtryckningar på redovisningsstandarder på grund av egenintresse. 

Ledningen för ett företag väljer en redovisning som antingen minskar kostnaden eller 

ökar nyttan (Watts & Zimmerman, 1978). Deegan (2004) hävdar även att positiv 

redovisningsteori innebär att organisationer agerar så att principalernas och agenternas 

intressen sammanfaller. Följden av detta blir att det skapas ett behov av finansiella 

rapporter, vilket är kostsamt. Om agenterna är ansvariga för framställningen av de 

finansiella uttalandena så säger positiv redovisningsteori att det även kommer att finnas 

en efterfråga för att dessa uttalanden blir granskade eller övervakade. Detta är på grund 

av att agenten annars av egenintresse kommer att försöka uppge en bättre vinst för att på 

så sätt öka deras absoluta andel av vinsten. (Deegan, 2004) 

 

Watts och Zimmerman (1978) anser att valet av redovisningsstandarder kan påverka 

chefers och ledningens ersättningar indirekt genom skatter, reglerande processer, 

politiska kostnader och informationsproducerande kostnader samt påverka direkt via 

ledningens och chefers kompensationsplaner. Ändringar av redovisningsstandarder, som 

ökar avslöjandena eller kräver att bolag måste ändra redovisningsmetoder, ökar företagets 

ekonomiska redovisningskostnader. Författarna förutsäger att ledningen och chefer har 

större incitament att välja redovisningsstandarder som rapporterar lägre förtjänst på grund 

av skatt, politiska och reglerande skäl, än att välja redovisningsstandarder som 

rapporterar högre förtjänst och därav ökar deras prestationsersättning. Denna förutsägelse 

gäller dock endast då företag blir reglerade eller föremål för politisk påtryckning. Vid val 

av redovisningsstandarder antar Watts och Zimmermann att ledningen även tar hänsyn 

till standardernas effekt på företagets ekonomiska redovisningskostnader och därmed 

deras egen välfärd. (Watts & Zimmerman, 1978) 

 

Van der Tas (1988) anser att redovisningsharmoniseringen är en process som innebär 

förbättring av internationell jämförelse av finansiell information. Enligt Nobes och Parker 

(2004) finns det stora skillnader av finansiella redovisningsrapporter mellan olika länder. 

Då redovisningsinformation som ges ut i ett land även används i andra länder kan det 

leda till att det blir stora komplikationer för dem som färdigställer, tolkar och granskar 
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finansiella rapporter. För att motarbeta detta görs försök till att harmonisera 

redovisningsstandarderna. Nobes och Parker (2004) förklarar harmonisering som en 

process som ökar jämförbarheten av redovisningen genom att sätta gränser för hur 

mycket den kan variera. Om redovisningen kan göras mer jämförbar kommer kostnader 

för kapital att minska då det minskar risken som finns hos investerare. Dessutom kommer 

regeringar runt om i världen att ha lättare att förstå och kontrollera den finansiella 

redovisningen. (Nobes & Parker, 2004) Enligt Farell och Cobbin (2001) är de största 

fördelarna med harmonisering att det kan tas mer välbaserade beslut och jämförelsen 

mellan finansiella rapporter underlättas. Dessutom försvinner barriärerna till de 

internationella kapitalflödena vilket gör att kostnaden för att producera finansiella 

rapporter minskar för internationella företag. (Farell & Cobbin, 2001) Nobes och Parker 

(2004) hävdar att det största hindret mot harmonisering är skillnaderna av 

redovisningspraxis mellan länder.  

 

3.2 Kostnader vid normförändring 
Franks, Schaefer och Staunton (1997) refererar Llewellen (1995) som har argumenterat 

för att samhällsdebatten är skev då kostnader av reglering i hög grad överstiger nyttan på 

grund av att kostnaderna redan är höga. Han nämner de tänkbart höga kostnaderna av 

marknadsmisslyckanden, exempelvis den låga nivån av konsumentförtroende på den 

finansiella tjänstemarknaden. Om reglering kan förhindra dessa misslyckanden eller 

mildra dess effekter kan sparandet bli stort och i hög grad överstiga kostnaderna för 

reglering. Large (1993) som refereras av Franks, Schaefer och Staunton (1997) hävdar att 

regleringsstrukturen anses generera onödiga kostnader bland annat på grund av att den är 

för komplex och att det uppkommer duplikationer. De som reglerar skapar överflödiga 

krav och genom okunskap slösar de bort företagens tid i onödan. Allt detta leder fram till 

omåttliga kostnader som investerare måste bekosta. (Franks, Schaefer & Staunton, 1997)  

 

Vid produktion av finansiella rapporter är det viktigt att ta hänsyn till finansiell 

redovisningsreglering. De ekonomiska förutsättningarna och tillstånden förändras och 

nya redovisningsregleringar införs för att intensifiera fullständigheten samt 

meningsfullaktigheten av offentlig information. Relevansen och tillförlitligheten av 
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finansiella rapporter beror på effektiviteten av den finansiella redovisningsregleringen. 

Många studier som gjorts ifrågasätter om finansiella uttalanden är relevanta i den stora 

förändringen som nu sker i ekonomin. Bewley (2005) hävdar att redovisningskostnader 

sannolikt ökar med tillämpandet av särskilda regleringar och att vissa 

redovisningsregleringar är associerad med negativa aktiepriser. (Bewley, 2005) Iatridis 

och Joseph (2005) anser att förmågan hos de standardsättande organen att snabbt förstå 

marknaden och svara på de snabba ekonomiska och finansiella förändringarna tenderar 

att minska regleringskostnaderna och öka kvaliteten på de finansiella rapporterna. 

 

I en artikel av Heffes (2005) presenteras en intervju med James H. Quigley som är 

verkställande direktör på företaget Deloitte. Quigley hävdar att redovisningsyrket och 

dess praktiserare just nu går igenom en av deras mest signifikanta förändringar i 

historien. De nya redovisningsregleringarna gör dels så att risken för bedrägeri inom 

finansiell rapportering minskar, men påverkar även hur affärer görs och med vem. 

Kunder säger till Quigley att de kan förstå anledningen till förändringen av den 

finansiella rapporteringsprocessen men undrar till vilka kostnader. Medan systemet 

förbättras så betalas ett pris som överstiger förmånerna. Quigley anser att risken för 

bedrägeri aldrig kommer minska till noll men kostnaden för att försöka komma dit 

kommer att vara väldigt stor. (Heffes, 2005)  

 

Huvudhypotes: Kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring. 

 

3.2.1 Företagens storlek 

Enligt Collin et al (2004) tenderar stora företag att ha en mer omfattande och detaljerad 

finansiell redovisning än små företag. En möjlig förklaring till detta fenomen kan vara att 

kostnaden för finansiell redovisning till viss grad är samma oberoende av 

transaktionernas volym. Detta gör att det blir mer ekonomiskt motiverat för större företag 

att spendera pengar på en genomtänkt och utarbetad finansiell redovisning än för små 

företag. En annan förklaring kan vara att behovet av välutvecklad finansiell redovisning 

är större i större företag då de består av en mer komplicerad organisation med fler 

anställda, vilket betyder ett större behov av information om företaget genom dess 
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redovisningssystem och standarder. (Collin et al, 2004) Även Gray, Meek och Roberts 

(1995) hävdar att storleken på företaget är en viktig avgörande faktor för vilken 

redovisningspolicy som följs. Studier har visat att större företag avslöjar mer information 

än mindre (Gray, Meek & Roberts, 1995). Scott (2003) anser att mer information medför 

högre kostnader.  

 

Nyttorna eller kostnaderna av en tilltänkt redovisningsstandard antas variera med 

företagets storlek. Detta förhållande kan förekomma av två andledningar. Omfattningen 

av den rapporterade inkomstförändringen må vara större för större företag och för en 

inkomstförändring av en given storhet så varierar nyttorna eller kostnaderna med 

företagets storlek. Även informationsproducerande kostnader antas variera i viss 

utsträckning genom företagets storlek på grund av den ökande komplexiteten och 

volymen av det större företagets redovisningssystem. (Watts & Zimmerman, 1978) 

 

H1: I absoluta tal ökar större företags kostnader mer än mindre företags kostnader vid 

normförändring. 

 

Regleringar kan skapa signifikanta kostnader för alla storlekar på företag. Statens 

reglering ger stordriftsfördelar men skapar dock större kostnader för mindre företag. Om 

de mindre företagen inte klarar av dessa kostnader, uppstår en kostnad för samhället som 

helhet som konsekvens av mindre konkurrens och ökad koncentration av ekonomisk 

makt inom de större företagen. (White, 1981) Små företag känner av trycket av ökad 

reglering och anser att de är orättvist bestraffade på grund av att de inte har någon 

handlingsfrihet och måste implementera nya normer som inte är proportionellt anpassade 

när det gäller förbrukning av tid och kostnaden för att tillämpa dessa normer. 

(McCafferty, 2004)  

 

Under de senaste åren har Financial Accounting Standards Board (FASB) fokuserat på 

stora publika företag och en internationell sammanstrålning av redovisningsstandarder, 

vilket har lett till att små företag har kommit i kläm. En nuvarande angelägenhet hos 

FASB är att kostnaderna för nya normer, speciellt för små företag, inte är relaterat till 
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dess nyttor. Problemet är att det är extremt svårt för små företag att implementera nya 

normer. (McCafferty, 2004) Collin et al (2004) hävdar att kostnaden för finansiell 

redovisning till viss grad är samma oberoende av transaktioners volym. Detta medför att 

små företag drabbas i större utsträckning än stora företag. (Collin et al, 2004) 

 

Förordningen av omfattande och komplexa redovisningsstandarder förorsakar en allvarlig 

belastning på resurserna i ett litet företag. När redovisningsstandarder ökar, ökar även 

påtryckningen av revision mer för små företag än det gör för stora företag. Redovisnings- 

och revisionsarvoden ökar oftast eftersom små företag är oförmögna att reducera 

påtryckningen genom specialisering, som stora företag gör. Små företag kan behöva extra 

tid för revision för att försäkra sig om att de överensstämmer med komplexa uttalanden. 

Små företag med begränsad personal och resurser kan få ansenliga extra kostnader för att 

följa redovisningsstandarder som inte behöver vara betydande för större företag. Detta 

innebär att en finansiell börda läggs på små företag eftersom de måste betala en 

proportionellt högre kostnad för samma nytta. (Friedlob & Plewa, 1992)  

 

Enligt Lippitt och Oliver (1983) tror bland annat revisorer och representanter av små 

företag, att kostnaden för att framställa finansiell information oftast överstiger nyttan för 

små företag. Revisorer anser att problemet är att små företag oftast inte har 

redovisningskunskaper eller tillräckligt med arbetskraft för att producera den information 

som krävs. Även Lippitt och Oliver (1983) hävdar att finansiella rapporteringskrav 

påverkar små företag mer än stora. (Lippitt & Oliver, 1983) 

 

H2: Relativt sätt påverkas mindre företag mer än större företag av kostnader orsakade av 

normförändring. 

 

3.2.2 Bransch 

Rahman, Perera och Ganesh (2002) refererar Watts (1992) som anser att redovisningen 

varierar beroende på typ av bransch. Undersökningar har visat att typ av bransch har 

betydelse för vilken typ av redovisning som tillämpas. Även aktiviteterna inom en 

bransch har betydelse för både vilken mängd men även typ av redovisning som följs. 
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(Rahman, Perera & Ganesh, 2002) Christie (2003) anser att ett företags karakteristik har 

betydelse för vilken redovisningspolicy som tillämpas. Lippitt och Oliver (1983) hävdar 

att det är ganska tydligt att kostnaderna och nyttorna av vissa särskilda rapporteringskrav 

kan varierar från bransch till bransch.  

 

H3: Kostnader vid normförändring varierar beroende på typ av bransch. 

 

3.2.3 Revisions- och konsultkostnader 

Enligt White (1981) medför statliga regleringar kostnader både för offentlig och privat 

sektor. Det är bland annat kostnader som uppkommer då reglering medför extra arbete 

inom redovisning, kostnader då reglerade företag använder mindre effektiva resurser än 

vad de skulle ha gjort utan reglering. (White, 1981) 

 

Revisorer och revisionsbyråer är enligt Collin et al (2004) viktiga aktörer i processen att 

institutionalisera redovisningsstandarder. Det kan förväntas att en professionell 

yrkesgrupp kommer att kollektivt kämpa för att definiera beskaffenheterna och 

metoderna av deras arbete, för att kontrollera och för att etablera en kognitiv grund och 

legitimitet för deras yrkesautonomi (DiMaggio & Powell, 1983). Collin et al (2004) 

hävdar även att revisorer påverkar deras situation genom professionella organ och genom 

att medverka i ett lands regleringsregim. Revisorer har stor makt på redovisningen och 

kan tvinga deras klienter att anta deras struktur och skildring. (Collin et al, 2004) 

 

Gwilliam, Macve och Meeks (2005) hävdar att en ny redovisningsstandard kan ge 

förmåner till alla investerare som helhet, dock kan enstaka investerare påverkas negativt. 

De har identifierat privata och sociala kostnader och nyttor som kan uppstå vid 

redovisningsreglering. Dessa är kostnader som uppkommer för att följa regleringen, vilka 

är interna kostnader för företag samt externa revisionskostnader. (Gwilliam, Macve & 

Meeks, 2005) Maijoor (1991) hävdar att reglering kan förväntas öka efterfrågan av 

redovisningstjänster då det är mer detaljerad data som skall visas och fler företag som 

skall följa detta. Antalet timmar som har att göra med redovisning väntas dessutom att 

öka. (Maijoor, 1991) Förmåner som Gwilliam, Macve och Meeks (2005) lyfter fram då 
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nya redovisningsstandarder tillämpas är att aktiepriserna kan gå upp. Den sociala 

förmånen uppstår i form av att den nationella ekonomiska aktiviteten ökar genom att 

reglering främjar konsumtionen. Kostnaden för kapital kommer att minska då investerare 

kan vara mer säkra på att deras tillgångar inte kommer att försvinna, vilket även 

stimulerar den ekonomiska aktiviteten. (Gwilliam, Macve & Meeks, 2005)   

 

H4: Normförändring medför ökade kostnader för revisionstjänster. 

H5: Normförändring medför ökade kostnader för konsulttjänster. 

 

3.2.4 Personal- och utbildningskostnader 

Franks, Schaefer och Stauton (1997) hävdar att det finns interna kostnader som företag 

får bära för att efterfölja regleringen. Dessa inkluderar bland annat kostnader för personal 

och för system som krävs för att tillhandahålla information till reglerarna. (Franks, 

Schaefer & Stauton, 1997) Enligt Gwilliam, Macve och Meeks (2005) kan det uppstå 

kostnader för företag på grund av att det kan behövas ökad personalstyrka samt ökad 

data.  

 

H6: Normförändring medför ökade kostnader då ökad personalstyrka krävs. 

 

Jermakowicz (2004) har gjort en studie på belgiska företag för att analysera effekterna av 

införandet av IFRS som gäller de börsnoterade företagen i EU från och med år 2005. 

Enligt Jermakowicz (2004) är kostnadsaspekten med införandet av IFRS signifikant. De 

undersökta företagen anser att implementeringsuppgiften av IFRS är komplex och medför 

höga kostnader som fordrar dubbel arbetsbörda för finans- och redovisningspersoner samt 

för många andra under övergångstiden. (Jermakowicz, 2004) Gwilliam, Macve och 

Meeks (2005) anser att normförändring medför ökad arbetstid vilket leder till ökade 

kostnader för företag. 

 

H7: Normförändring medför ökade kostnader till följd av att arbetstiden ökar. 
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Sucher och Jindrichovska (2004) har gjort en undersökning av Tjeckiens implementering 

av IFRS, där de anser att utbildning och träning är en viktig faktor. Denna faktor är 

kostsam för många (Sucher & Jindrichovska, 2004). En harmoniserad redovisning och 

implementering av nya redovisningsstandarder kommer, åtminstone i introduktionsfasen, 

leda till högre kostnader för företag i termer av exempelvis utbildningskostnader 

(Tagesson et al, 2005).  

 

H8: Normförändring medför ökade kostnader på grund av utbildning av personalen. 

 

3.3 Sammanställning av hypoteser 
Huvudhypotes: Kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring. 

H1: I absoluta tal ökar större företags kostnader mer än mindre företags kostnader vid  

normförändring. 

H2: Relativt sätt påverkas mindre företag mer än större företag av kostnader orsakade av 

normförändring. 

H3: Kostnader vid normförändring varierar beroende på typ av bransch. 

H4: Normförändring medför ökade kostnader för revisionstjänster. 

H5: Normförändring medför ökade kostnader för konsulttjänster. 

H6: Normförändring medför ökade kostnader då mer arbetskraft krävs. 

H7: Normförändring medför ökade kostnader till följd av att arbetstiden ökar. 

H8: Normförändring medför ökade kostnader på grund av utbildning av personalen. 

 

3.4 Kapitelsammanfattning 
Kapitlet beskriver argument till varför ökade kostnader uppstår för redovisning och 

revision vid normförändringar. Public interest theory, capture theory och private interest 

theory är teorier som beskriver vem som drar nytta av att regleringar införs. Kapitlet 

behandlar även positiv redovisningsteori och institutionell teori. Från en ekonomisk 

synvinkel är den optimala nivån av reglering uppnådd då nyttan överstiger kostnaden. 

Nyttorna eller kostnaderna av en tilltänkt redovisningsstandard antas variera med 

företagets storlek. Det är även extremt svårt för små företag att implementera nya normer. 

Revisorer och representanter av små företag tror att kostnaden för att framställa finansiell 
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information oftast överstiger nyttan för små företag. Bransch anses ha betydelse för 

vilken typ av redovisning som följs. Det har identifierats privata och sociala kostnader 

och nyttor som kan uppstå vid redovisningsreglering. Dessa är kostnader som 

uppkommer för att följa regleringen, vilka är interna kostnader för företag samt externa 

revisionskostnader. Även kostnader för personal och för system, som krävs för att 

tillhandahålla information till reglerarna, uppkommer. Det hävdas även att en 

harmoniserad redovisning och implementering av nya redovisningsstandarder kommer, 

åtminstone i introduktionsfasen, leda till högre kostnader för företag i termer av 

exempelvis utbildningskostnader. Kapitlet avslutas med en sammanställning av 

uppsatsens hypoteser. 
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4. Empirisk metod 

 kommande kapitel skall vi ge en utförlig beskrivning av hur våra empiriska data 

har samlats in. Vi skall också styrka varför vi har valt att arbeta med 

telefonintervjuer och granskningar av årsredovisningar. En bortfallsanalys kommer att 

presenteras. Utöver detta kommer det att ges en detaljerad beskrivning av de 

operationaliseringar som gjorts. Undersökningens validitet och reliabilitet kommer även 

att diskuteras samt de analysmetoder som använts. Kapitlet avslutas med en 

kapitelsammanfattning. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
Med vårt syfte som utgångspunkt, att undersöka om normförändring, såsom 

implementeringen av IFRS, leder till ökade kostnader för redovisning och revision för 

svenska börsnoterade företag samt undersöka varför dessa kostnader ökar. Vi har valt att 

samla in våra undersökningsdata dels genom dokumentstudier, det vill säga granskning 

av årsredovisningar, men även genom intervjuer. Årsredovisningarna har vi inhämtat från 

företagens hemsidor samt Stockholmsbörsen hemsida. De upplysningar vi fått fram 

genom dessa har varit av skiftande karaktär. Vi har i samtliga fall kunnat utläsa 

företagens nettoomsättning samt revisionskostnader.  

 

För att kunna besvara vårt syfte fullt ut har vi även valt att intervjua företagen som ingår i 

vår studie. Vi har då intervjuat ekonomicheferna eller redovisningscheferna. Intervjuer 

ansåg vi var nödvändiga eftersom vi inte kunde få fram all information genom att bara 

studera företagens årsredovisningar. Andersen (1998) nämner två olika sorters intervjuer, 

personlig intervju och telefonintervju. På grund av att vårt urval är utspritt över hela 

Sverige hade det varit alltför kostnads- och tidskrävande att genomföra besöksintervjuer 

hos alla företag och därför valde vi att göra telefonintervjuer. Telefonintervjuer är 

fördelaktiga då kostnaden är mindre och dessutom uppskattas det att 90 procent av alla 

personer i undersökningar kan nås via telefon. (Andersen, 1998) Ett annat sätt att samla 

in data är genom enkäter, men vi valde bort denna metod då den förmodligen minskat vår 

svarsfrekvens avsevärt. Dessutom är bortfallet mindre vid telefonintervjuer än vid enkäter 

I 
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enligt Rosengren och Arvidson (2002). Nackdelar med telefonintervjuer är att 

svarspersonens ansiktsuttryck inte kan avläsas och att respondenten kan vara uppe i något 

annat och då inte vilja bli störd. (Andersen, 1998) Vi anser dock att fördelarna för oss 

överstiger nackdelarna med en telefonintervju.  

 

Vid våra intervjuer har vi använt oss av ett frågeformulär med standardiserade frågor då 

vi ställt samma frågor till de vi undersökt i samma ordning (Andersen, 1998). Vi har 

använt oss av både öppna frågor, det vill säga att intervjupersonen får svara med sina 

egna ord, och av frågor med bundna svarsalternativ, där intervjupersonen har ett antal 

alternativ att svara på en viss fråga. Eftersom vi använt oss av telefonintervjuer och vissa 

av våra frågor kräver en del eftertanke hos våra intervjupersoner, då de kan behöva leta 

upp viss information, har vi valt att ställa ett mindre antal frågor. (Rosengren & 

Arvidsson, 2002) Detta även på grund av att för många frågor minskar 

svarsbenägenheten (Körner & Wahlgren, 2002). Innan vi började med telefonintervjuerna 

på vårt urval testade vi först frågorna på en ekonomichef på ett IT-företag och en VD på 

ett fastighetsföretag som båda följer IFRS redovisningsprinciper, för att se om det var 

något som var oklart eller otydligt. Vi fick då hjälp med hur vi skulle kunna formulera 

våra frågor bättre. Vi frågade även om de ansåg att vi glömt några faktorer som skulle 

kunna påverkat kostnaderna vid normförändring, vilket de inte ansåg.  

 

4.2 Urval 
Vår målpopulation är alla börsnoterade företag i EU. En totalundersökning skulle 

innebära att vi undersökte hela populationen som berörs av vår uppsats, det vill säga alla 

definierade undersökningsenheterna (Rosengren & Arvidson, 2002). I vårt fall skulle en 

totalundersökning vara alldeles för tidskrävande då den nya redovisningsregleringen 

IFRS innebär, som nämnts ovan, att alla EU-listade företag skall följa denna i deras 

finansiella rapporter och beslutet påverkar tusentals företag. (Jermakowicz & Gornik-

Tomaszewski, 2006) Eftersom vår uppsats endast pågår under tio veckor skulle en 

totalundersökning inte vara möjlig för oss. Vi begränsar oss därför genom att göra ett 

urval av populationen och har utifrån vårt problemområde valt att studera företag 

noterade på Stockholmsbörsen vid årsslutet 2005 (se bilaga 1). Eftersom en av våra 
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hypoteser kräver en branschindelning, utgick vi från Stockholmsbörsens 

branschindelning. Att undersöka alla svenska företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen skulle även detta bli för stort urval då det fanns 272 stycken noterade 

företag vid årsslutet 2005 (Stockholmsbörsen [www]). Vi valde därför att endast granska 

tre branscher på Stockholmsbörsen, vilka är fastighetsföretag, papper- och skogsföretag 

samt industriföretag. De olika branscherna har vi valt då vi antar att de påverkas i olika 

grad av IFRS. De nya reglerna innebär bland annat att värdering av 

förvaltningsfastigheter och skog sker till verkligt värde (Jansson & Hurtig, 2005). Vi 

anser därför att fastighetsföretag och skogs- och pappersföretag kommer att påverkas i 

större grad än industriföretag. Eftersom det är relativt få företag inom de valda 

branscherna har vi valt att undersöka samtliga företag inom dessa. Ett av företagen kan 

inte tillräknas populationen då deras årsredovisning endast gäller från den 1 juli 2005 till 

den 31 december 2005, vilket hade gett ett missvisande resultat i vår undersökning då de 

övriga undersökta företagen har årsredovisningar för hela år 2005. Detta medförde att vi 

studerade 43 stycken företag istället för 44 stycken. 

 

4.3 Datainsamling 
Data kan antingen erhållas primärt eller sekundärt. Våra primärdata, det vill säga data 

som vi själva samlat in enbart för studien, har erhållits genom telefonintervjuer 

(Andersen, 1998). Eftersom vår studie kräver kunskaper inom redovisning och insyn 

inom företagens redovisning har vi försäkrat oss att tala med rätt person genom att vi 

intervjuat ekonomi- eller redovisningsansvarig personal. Sekundärdata är enligt Andersen 

(1998) data som andra än forskaren själv samlat in. Våra sekundärdata har vi inhämtat 

från företagens årsredovisningar som vi hämtat från deras hemsidor och 

Stockholmsbörsen.  

 

4.4 Operationalisering 
Med operationalisering menas enligt Andersen (1998) att översätta teoretiska begrepp till 

empiriskt mätbara storheter. För att vi skall kunna analysera resultatet av vår 

undersökning måste vi omvandla våra hypoteser till variabler. Vi har operationaliserat 

våra hypoteser för att kunna mäta dem empiriskt. Utifrån våra hypoteser har vi granskat 
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informationen i årsredovisningar, men även ställt intervjufrågor, för att förkasta dessa 

eller ej. Då vi granskat årsredovisningarna har vi gjort vissa val och ställningstaganden. 

Företagens storlek har vi grundat på deras nettoomsättning som vi utläst från företagens 

årsredovisningar. Förutom nettoomsättning har vi granskat revisionskostnaderna och 

kostnader för övriga uppdrag till revisorer i de börsnoterade koncernföretagens 

årsredovisningar, vilket innebär resultat- och balansräkning med tillhörande noter, för att 

se om dessa poster har ökat. Avgörande för om ett företag skall tas med i vår studie är att 

det redovisar enligt IFRS och att det varit börsnoterat för hela året 2005 och då 

årsbokslutet gjorts. Företagens årsredovisningar tas endast med för åren 2004 och 2005, 

eftersom våra undersökta företag började tillämpa IFRS från och med den 1 januari 2005. 

Detta medför att vi kan jämföra kostnaderna innan IFRS och efter IFRS. Vi anser därför 

att det är dessa år som berör vår studie. I de fall då koncernföretaget har brutet 

räkenskapsår har vi gjort uppdelningen att 2003/2004 = 2004 samt att 2004/2005 = 2005. 

Detta på grund av att de berörda företagen inte har tillämpat IFRS i årsredovisningen 

2003/2004 men däremot i 2004/2005. I ett fall redovisar ett koncernföretag i euro vilket 

omräknas till svenska kronor enligt följande kurser som hämtats från Riksbankens 

hemsida. 

Tabell 4.1 - Valutakurser  
 EUR 

2004-12-30 9,007 

2005-12-30 9,430 
          
       Källa: Riksbanken ([www]) 

 

Vi anser att det inte varit tillräckligt att endast granska årsredovisningar eftersom 

eventuella ökningar och minskningar av kostnader inte endast behöver vara orsakade av 

införandet av IFRS. Det kan alltså vara andra faktorer än normförändringen IFRS som 

påverkat kostnaderna. Vi har därför genomfört telefonintervjuer för att få reda på om 

företagen fått ökade kostnader för redovisning och revision på grund av IFRS (se bilaga 2 

och 3). I vissa fall har en fråga inte gett tillräckligt svar och vi har därför ställt följdfrågor 

till dessa för att få så uttömmande upplysningar som möjligt. På vissa av frågorna har vi 

fått uppskattade svar och de kan därför vara missvisande.  
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Huvudhypotes: Kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring. 

Huvudhypotesen testas genom hypoteserna 1-8. Vi använder oss även av svaren vi fått 

från telefonintervjuerna (se bilaga 3) där vi frågat om företagen fått ökade kostnader för 

redovisning och revision på grund av IFRS, för att se om svaren överensstämmer med 

hypoteserna. Vi har även använt oss av informationen vi erhållit från telefonintervjuerna, 

där vi frågat om företagen tror att de ökade kostnaderna kommer bestå eller minska då vi 

anser att detta är av intresse.  

 

H1: I absoluta tal ökar större företags kostnader mer än mindre företags kostnader vid 

normförändring. 

För att testa hypotesen användes företagens nettoomsättning, som vi utläst från 

årsredovisningarna, som ett mått på företagens storlek. Information om de ökade 

kostnaderna hämtades från årsredovisningarna. Dock kan vi bara i årsredovisningarna ta 

hänsyn till kostnaderna för revisorer då vi anser att det endast är dessa som direkt berör 

oss och de vi kan uttala oss om. Kostnaderna jämfördes för år 2004 och år 2005 för att se 

om de ökat eller inte. Eftersom årsredovisningarna inte kunnat ge oss de totala ökade 

kostnaderna utan endast ersättning till revisorer har vi med hjälp av telefonintervjuerna 

fått informationen om de ökade kostnadernas kvantitet som företagen fått till följd av 

IFRS (se bilaga 3). Vi har därför beaktat informationen angående kostnaderna från både 

årsredovisningarna och telefonintervjuerna.  

 

H2: Relativt sätt påverkas mindre företag mer än större företag av kostnader orsakade 

av normförändring. 

För att pröva denna hypotes frågade vi företagen om de anser att kostnaderna av 

normförändringen IFRS påverkat dem (se bilaga 3). Som svarsalternativ valde vi en 

femgradig nominalskala där 1 är ej påverkad och 5 är mycket påverkad. Vi valde sen att 

dela in svaren 1 och 2 som ej påverkad, 3 som neutral samt 4 och 5 som påverkad. 

Företagens storlek baseras på deras nettoomsättning som vi hämtat från 

årsredovisningarna.  
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H3: Kostnader vid normförändring varierar beroende på typ av bransch. 

För att testa hypotesen jämförde vi de ökade kostnaderna med olika branscher för att se 

om dessa skiljer sig åt. Kostnaderna fastställdes genom årsredovisningarnas information 

om ersättning till revisorer, samt genom telefonintervjuerna där vi frågade efter de ökade 

kostnaderna (se bilaga 3). Branschindelningen har vi gjort utifrån Stockholmsbörsens 

indelning. De branscher vi jämförde med varandra är fastighetsföretag, papper- och 

skogsföretag samt industriföretag. 

 

H4: Normförändring medför ökade kostnader för revisionstjänster. 

För att undersöka hypotesen granskade vi företagens revisionskostnader i 

årsredovisningarna för åren 2004 och 2005 för att se om de ökat. Informationen hämtade 

vi från noten ersättningar till revisorer där vi endast tog med revisionsuppdrag. Vi frågade 

även företagen om de behövt använda sig av mer revisionstjänster på grund av 

normförändringen (se bilaga 3). Svarade de ja ställde vi en följdfråga där vi frågade hur 

stor ökningen varit i kronor.  

  

H5: Normförändring medför ökade kostnader för konsulttjänster. 

För att pröva hypotesen hämtades information om dessa kostnader från företagens 

årsredovisningar där vi undersökte de övriga kostnaderna för uppdrag till revisorer. 

Information om ökade kostnader för konsulttjänster har även erhållits från intervjuerna då 

vi frågade företagen om de behövt köpa in konsulttjänster på grund av IFRS, vilka 

konsulttjänster som varit nödvändiga samt i vilken omfattning (se bilaga 3).  

 

H6: Normförändring medför ökade kostnader då mer arbetskraft krävs. 

För att testa denna hypotes ställde vi frågan om företagen har behövt anställa mer 

arbetskraft, exempelvis fler ekonomer, till följd av IFRS (se bilaga 3). Om svaret blev ja 

frågade vi var arbetskraften i sådana fall behövts och hur många timmar och vad det gett 

för kostnader.  
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H7: Normförändring medför ökade kostnader till följd av att arbetstiden ökar. 

För att undersöka vår hypotes använde vi information vi erhållit från telefonintervjuerna 

(se bilaga 3) om deras anställda har behövt ta ut mer övertid i och med IFRS. Om svaret 

blev ja frågade vi hur många fler timmar som behövts och hur stora kostnaderna varit i 

kronor.   

 

H8: Normförändring medför ökade kostnader på grund av utbildning av personalen. 

För att få svar på hypotesen har vi använt oss av svaren som respondenterna angett vid 

telefonintervjuerna då vi frågat om införandet av IFRS lett till att de har behövt utbilda 

sin personal (se bilaga 3). Om de svarade ja ställde vi frågan vilken typ av utbildning, hur 

många timmar samt kostnaderna för utbildningarna. 

 

4.5 Statistisk bearbetning  
De data vi har samlat in till vår undersökning har vi statistiskt bearbetat i 

datorprogrammen SPSS och Excel. För att kunna förkasta hypoteserna eller ej har olika 

tester genomförts för att påvisa signifikans eller icke-signifikans. Vi har använt oss av 

signifikansnivåerna fem alternativt tio procent. Risken att en hypotes felaktigt förkastas 

är därmed fem eller tio procent. Testerna vi har använt oss av, med hjälp av SPSS, 

redogörs nedan.  

 

Kolmogorov-Smirnov test visar om data avviker signifikant från normalfördelning. Det 

tillämpas för att se om två urval kommer från populationer med samma fördelningar. 

Testet är ett lämpligt alternativ till chi-två-homogenitetstest vid små urval. (Aronsson, 

1999) Pearson chi-två test används främst vid nominaldata och undersöker skillnaden 

mellan observerad och förväntad data. Det prövar beroendeförhållandet mellan variabler 

men det säger inget om styrkan hos eventuella samband. Om p > 0,05 (5 % -nivå) så 

betraktas resultatet ej som signifikant, det är alltså ej statistiskt säkerställt. Högst 20 

procent av tabellens celler bör ha en förväntad frekvens lägre än 5,0 och ingen cell bör ha 

en lägre frekvens än 1,0. (Aronsson, 1997) Om någon av tabellens celler understiger 5,0 

bör Fishers exakta test istället användas (Wahlgren, 2005) Ett Mann-Whitney test kan 
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användas istället för t-test och prövar hypotesen att två urval kommer från populationer 

med samma fördelningar. (Aronsson, 1999) Kruskal-Wallis test, ett så kallat icke-

parametriskt test, används när det är osäkert om mätvärdena är normalfördelade och det 

även är osäkert om spridningen är lika stor inom grupperna (Wahlgren, 2005). Genom ett 

Kruskal-Wallis test jämförs skillnaderna mellan medianerna för fler än två populationer. 

Regressionsanalys visar sambandet mellan två kvantitativa variabler. Analysen 

undersöker hur stor del av variationen i y som kan föras tillbaka på x. Prövningen av 

regressionen ger svar på den variation i y som vi för tillbaka på x och är slumpmässig 

eller avspeglar förhållandena i populationen. En regressionsanalys används ibland endast 

för att få fram regressionskoefficienten för att ange om sambandet är positivt eller 

negativt. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003) 

 

4.6 Bortfallsanalys 
För alla empiriska undersökningar är bortfallet ett besvärligt problem som kan uppstå 

(Rosengren & Arvidson, 2002). Bortfall i en undersökning menas enligt Andersen (1998) 

att hela frågeformuläret eller vissa frågor förblir obesvarade. Då svar från vissa individer 

helt saknas kallas detta för externtbortfall och det kan uppstå genom att intervjupersonen 

inte går att få tag på eller vägrar medverka. Vi har haft sju personer av totalt 43 som inte 

svarat på våra telefonintervjuer. Det externa bortfallet har uppstått dels på grund av att vi 

inte fått tag på personen i fråga när vi ringt samt att vissa respondenter inte velat 

medverka. Den främsta orsaken till att personerna valt att inte ställa upp på intervju har 

varit det ökade trycket av både telefonintervjuer och enkäter som företagen känt av. Detta 

bortfall har vi inte kunnat förhindra på något sätt. När personer inte har svarat har vi 

istället kontaktat dem genom att skicka frågorna via e-post samt genom ytterligare 

telefonsamtal försökt nå dem. Detta har medfört att svarsfrekvensen ökat något. 

(Rosengren & Arvidson, 2002) 

 

Vid internt bortfall har urvalspersonen ställt upp i undersökningen men inte svarat på alla 

frågor. Internt bortfall förekommer främst vid enkäter men uppkommer även vid 

intervjuundersökningar. Vid intervjuer kan det till exempel vara att respondenten vägrar 

att besvara enstaka frågor. Vissa av våra respondenter har, av okända anledningar, inte 
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besvarat alla frågor även fast de medverkat i vår undersökning. För att minska detta 

bortfall betonade vi anonymitetsskydd då resultaten endast kommer redovisas i form av 

statistik. (Rosengren & Arvidson, 2002) Det största interna bortfallet har vi fått på våra 

följdfrågor då företagen skulle specificera sina kostnader. Endast 15 företag kunde 

kvantifiera deras totala ökade kostnader för redovisning och revision till följd av IFRS. 

Vid de andra följdfrågorna har svarsfrekvensen varit ännu lägre. Detta tas hänsyn till när 

vi analyserar datamaterialet då tillförlitligheten minskar.  

 

Om bortfallet är mycket stort bör en bortfallsanalys göras för att ta reda på om bortfallet 

har påverkat undersökningsresultatet. Andersen (1998) påpekar att för att kunna göra en 

bortfallsanalys behövs en del information, såsom exempelvis typ av företag, om både de 

respondenter som svarat och de som inte svarat. När vi genomförde våra telefonintervjuer 

fick vi en svarsfrekvens på 83,7 procent (tabell 4.2) och vi har därmed ett relativt litet 

externt bortfall. (Andersen, 1998) Även fast vårt externa bortfall är relativt litet valde vi 

ändå att göra en bortfallsanalys för att se om de som inte svarat skiljer sig från dem som 

svarat. Enligt Djurfeldt, Larson och Stjärnhagen (2003) kan hela resultatet bli 

missvisande om skillnad förekommer. Vi valde därför att genomföra Mann-Whitney test 

på företagens storlek (tabell 4.3) då variabeln ej är normalfördelad samt Chi-två test på 

branschtillhörigheten (tabell 4.4). Mann-Whitney testet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan storleken på företagen hos dem som medverkat i 

telefonintervjuerna och de som inte medverkat. Pearsons Chi-två test och Fishers exakta 

test visar ingen signifikant skillnad mellan respondenter och icke-respondenter vad gäller 

vilken bransch företaget är verksamt i. Det insamlade datamaterialet kan därför anses 

vara representativt med utgångspunkt från dessa två variabler. Som kan ses av tabell 4.4 

är branscherna något skevt fördelade vilket bör tas hänsyn till vid analysen.  

 

Tabell 4.2 - Svarsandel    
   Årsredovisningar Intervjuer 

    
Totalt antal undersökta företag  43 36 
Bortfall, antal företag   0 7 
Svarsandel totalt (%)  100% 83,7% 
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Tabell 4.3 Bortfallsanalys  
  Medelvärde Standardavvikelse N
Företagens storlek (nettoomsättning) 
Respondenter 18397207 38776272 36
Icke-respondenter 18966827 46506087 7
Mann-Whitney: ej signifikant (0,148)  
 

Tabell 4.4 Bortfall fördelat på bransch  
  Antal svarande Antal bortfall Svarsfrekvens Bortfall
Fastighetsföretag 13 3 76,9% 23,1%
Skogs- & pappersföretag 8 1 87,5% 12,5%
Industriföretag 22 3 86,4% 13,6%
Pearson Chi-två: ej signifikant (0,727)    
Fishers exakta test: ej signifikant (0,858)    
 

4.7 Undersökningens trovärdighet 
Vi har tidigare behandlat operationaliseringen, det vill säga översättningen av teoretiska 

begrepp till empiriskt mätbara storheter. Det är för arbetet viktigt att de teoretiska och 

empiriska begreppen stämmer väl överens och att de empiriska begreppen mäts rätt för 

att uppnå giltighet, det vill säga validitet. Om validiteten kan ifrågasättas innebär detta att 

hela undersökningen kan ifrågasättas. (Andersen, 1998) En valid mätning mäter vad den 

är avsedd att mäta och innehar inga systematiska mätfel. För att vår undersökning skall 

uppnå hög validitet har vi utifrån våra hypoteser försökt att formulera frågor som skall 

kunna ge svar till våra hypoteser. Frågorna har vi därför försökt göra så tydliga som 

möjligt. En fördel vid vår undersökning är att vi har kunnat förklara för respondenterna 

vid missuppfattning eftersom vi har haft en dialog med dem. Då vi genomförde 

intervjuerna försäkrade vi oss om att vi pratade med rätt person och frågade om deras 

namn och befattning om de inte angav det när de svarade. I och med att frågeformuläret 

testades innan vi började med telefonintervjuerna ökade undersökningens validitet. 

(Rosengren & Arvidson, 2002)  

 

Även tillförlitligheten av en undersökning är viktigt att mäta. Graden av tillförlitlighet 

hos en mätning, det vill säga större eller mindre frånvaro av slupmässiga mätfel, kallas 

dess reliabilitet. Är det slumpmässiga mätfelet stort blir mätningen självfallet 
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otillförlitlig. Har en mätning hög reliabilitet är det möjligt för en annan part att 

genomföra samma mätning och komma fram till samma resultat. För att uppnå hög 

reliabilitet i vår undersökning har vi kodat och registrerat våra data på ett korrekt sätt. Vid 

inmatningen av våra data har vi även kontrollerat varandra för att minimera risken för fel. 

Genom att erbjuda respondenterna anonymitet, och genom det hantera deras svar 

konfidentiellt, ökar det tillförlitligheten av intervjuerna då respondenten kan svara så 

uppriktigt som möjligt på våra frågor. Då vi använt oss av telefonintervju är den enda 

kontakten med respondenten verbal vilket innebär att omedveten påverkan, så som att 

nicka igenstämmande, inte kan påverka den intervjuade och detta ökar reliabilitet 

ytterligare. (Rosengren & Arvidson, 2002) 

 

4.8 Kapitelsammanfattning 
För att kunna uppfylla vårt syfte har vi granskat årsredovisningar samt gjort 

telefonintervjuer på de utvalda företagen. I samtliga fall har vi i årsredovisningarna 

kunnat utläsa företagens nettoomsättning samt revisionskostnader. Eftersom vi inte kunde 

få fram all information genom att bara studera företagens årsredovisningar ansåg vi även 

att telefonintervjuer var nödvändiga. Vi har använt oss av ett standardiserat frågeformulär 

med både öppna frågor och frågor med bundna svarsalternativ. Vårt urval inkluderar 43 

företag från tre olika branscher, fastighetsföretag, papper- och skogsföretag samt 

industriföretag, noterade på Stockholmsbörsen vid årsslutet 2005. Våra hypoteser har 

operationaliserats för att kunna mäta dem empiriskt. I vår undersökning har vi statistiskt 

bearbetat våra insamlade data i datorprogrammen SPSS och Excel, för att kunna förkasta 

hypoteserna eller ej.   
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5. Empirisk Analys 

 detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av vår empiriska undersökning. 

Vi analyserar utifrån de intervjuer samt årsredovisningar som ligger till grund för 

den empiriska prövningen och de teorier som vi har fastställt i teorikapitlet. Materialet 

presenteras med hjälp av tabeller. Vi prövar våra hypoteser och ger en kommentar till 

resultaten. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

 
Våra tester beräknas antingen med intervall där konfidensgraden satts till 90 procent eller 

95 procent. Vid 95 procent kan vi påvisa ett signifikant samband och vid 90 procent kan 

vi påvisa ett svagt signifikant samband. Att en konfidensgrad på 90 procent accepteras 

innebär att vi löper en risk på tio procent att vår skattning blir fel. Vid en konfidensgrad 

på 95 procent är risken bara fem procent att vår skattning blir fel. Nackdelen med en 

högre konfidensgrad är att intervallet blir bredare och vår skattning mindre exakt, dock 

kan vi med större säkerhet uttala oss. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003) Att 

använda sig av en konfidensgrad på 90 procent innebär att hypoteser inte förkastas då ett 

svagt signifikant samband (0,100) kan påvisas. Vår valda signifikansnivå på fem procent 

styrks av Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) som hävdar att detta är en vedertagen 

konvention för att sambandet ska betraktas som statistiskt signifikant. Valet att använda 

oss av ett 90 procentigt konfidensintervall styrks av Sánchez Ballesta och Garcia-Meca 

(2005) som i sin studie, om revisionens kvalifikation och corporate governance i spanska 

noterade företag, accepterar en signifikansnivå på 0,100. Även Tagesson et al (2005) 

accepterar i sin studie om svenska ekonomichefers attityd till implementeringen av 

IASBs redovisningsrekommendationer en signifikans nivå på 0,100.  

 

Vårt mål med undersökningen är att förklara huruvida normförändring medför ökade 

kostnader för redovisning och revision. Våra variabler har, enligt genomförda 

Kolmogorov-Smirnov test, genomgående visat sig vara icke normalfördelade. Detta har 

gjort att vi använt oss av Mann-Whitney test istället för t-test och Kruskal-Wallis test 

istället för ANOVA test. Vi har även använt oss av Pearson Chi-två test. Då variablerna 

inte grupperats har vi genomfört en regressionsanalys. I vår nedanstående analys testas 

I 
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våra hypoteser var för sig för att se vilket utfall de erhåller. Detta gör vi för att lättare få 

en överblick över vilka samband som finns mellan normförändring och ökade kostnader. 

 

5.1 Hypotesprövning 1 
H1: I absoluta tal ökar större företags kostnader mer än mindre företags kostnader vid 

normförändring. 

 

Syftet med vår första hypotes är att påvisa ett samband mellan företags storlek och ökade 

kostnader. För att testa hypotesen har vi valt att använda oss av ett regressionstest för att 

undersöka sambandet mellan variablerna nettoomsättning och revisionskostnader samt 

nettoomsättning och totalt förändrade kostnader.  

 

Tabell 5.1 – Samband mellan företags omsättning och dess totala förändrade 
revisionskostnader (Tkr) 
   Riktningskoefficient Förklaringsgrad N 
     
Nettoomsättning 2005 1,32E-5 2,2% 43 
Regression: ej signifikant (0,338)   

 

Tabell 5.2 - Samband mellan företags omsättning och dess totala förändrade 
kostnader (Tkr) 
    Riktningskoefficient Förklaringsgrad N 
     
Nettoomsättning 2005 3,93E-5 33,5% 15 
Regression: signifikant (0,024)   

 

Den översta regressionsanalysen (tabell 5.1) visar att det ej finns ett signifikant samband 

(0,338) mellan de totala ökade kostnaderna för revision, som vi fick fram genom 

årsredovisningarna, och företagets omsättning. Detta visar på att större företag i absoluta 

tal inte har högre totala kostnader på grund av normförändring än mindre företag. Dock 

visar tabell 5.2 en regressionsanalys av informationen som vi fått från telefonintervjuerna 

att det förekommer ett signifikant samband (0,024). Enligt denna regression finns det ett 

samband mellan ett företags omsättning och dess kostnader i absoluta tal för 

normförändring. Riktningskoefficienten är positiv (3,93E-5) vilket innebär att ju större ett 

företag är, baserat på omsättning, desto högre är dess kostnader. Då de olika testerna 
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visar olika resultat kan hypotesen varken förkastas eller ej förkastas. I telefonintervjuerna 

var det endast 15 företag av totalt 36 företag som kunde kvantifiera deras totala kostnader 

av IFRS vilket gör att testet inte är fullt tillförlitligt då det är ett stort internt bortfall. De 

totalt förändrade kostnaderna som vi fått från respondenterna är approximerade vilket gör 

att man bör ställa sig något avvaktande till resultatet. Eftersom vi endast kunnat utläsa de 

totala revisionskostnaderna från årsredovisningarna kan det tänkas av vi skulle få ett 

annat resultat om vi känt till de totala kostnaderna, och inte bara kostnaderna för revision.  

 

Enligt Collin et al (2004) tenderar stora företag att ha en mer detaljerad och omfattande 

finansiell redovisning än små företag. Även Gray, Meek och Roberts (1995) anser att 

större företag avslöjar mer information än mindre. Enligt Scott (2003) medför mer 

information högre kostnader. En förklaring till varför större företag tenderar att ha större 

kostnader än små företag kan vara att behovet av välutvecklad finansiell redovisning är 

större i större företag då de består av en mer komplicerad organisation med fler anställda, 

vilket betyder ett större behov av information om företaget genom dess 

redovisningssystem och standarder (Collin et al, 2004). Utifrån dessa resonemang 

förväntade vi oss att testen som gjorts av våra data skulle visa sig vara signifikanta. Enligt 

tabell 5.2 finns det ett signifikant samband och detta styrker våra förda resonemang från 

teorin. Dock visar tabell 5.3 att det inte finns något signifikant samband. Vi kan därför 

varken förkasta eller ej förkasta hypotesen, att större företag i absoluta tal får mer ökade 

kostnader än mindre.  

 

5.2 Hypotesprövning 2 
H2: Relativt sätt påverkas mindre företag mer än större företag av kostnader orsakade av 

normförändring.  

 

Syftet med vår andra hypotes är att undersöka om mindre företag relativt sätt påverkas 

mer av kostnader orsakade av normförändring, än större företag. Vi valde att ändra den 

femgradiga ordinalskalan angående hur företag anser sig påverkats av de ökade 

kostnaderna sedan införandet av IFRS för att få större svarsgrupper. Skalan delades in i: 

ej påverkad (1-2), neutral (3) samt påverkad (4-5). Skillnaden mellan företagens grad av 
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påverkan och dess storlek har sedan testats genom Kruskal-Wallis test och Mann-

Whitney test.  

 
Tabell 5.3 – Samband mellan företags omsättning och dess påverkan av 
kostnaderna (Tkr) 
Påverkan av kostnader för IFRS Medelvärde* Standardavvikelse N
Ej påverkad 18351543 44049475 22
Neutral  30021981 40418094 6
Påverkad  10149673 20935884 6
Kruskal-Wallis: ej signifikant (0,167)  
   
Ej påverkad/Neutral 20852351 42842379 28
Påverkad  10149673 20935884 6
Mann-Whitney: svag signifikant (0,064)  
   
Ej påverkad 18351543 42842379 22
Neutral/påverkad 20085827 20935884 12
Mann-Whitney: ej signifikant (0,387)  
   
Ej påverkad 18351543 44049475 22
Påverkad  10149673 20935884 6
Mann-Whitney: svag signifikant (0,093)   
    
* Medelvärde av omsättningen  

 

Genom Kruskal-Wallis test finner vi att det ej finns ett signifikant samband (0,167) 

mellan företags omsättning och dess påverkan av kostnaderna orsakade av IFRS. Det vi 

kan tyda från resultatet är att majoriteten (64,7 %) av företagen inte anser sig vara 

påverkade av kostnaderna. Dock kan vi tyda från medelvärdet att de flesta som svarat 

påverkad har lägre omsättning och de flesta företag som svarat neutralt har högre 

omsättning. Då endast sex företag ansåg sig vara neutrala och lika många ansåg sig vara 

påverkade valde vi att föra ihop de tre variablerna till två, i olika kombinationer, för att se 

om resultatet ändrades. Då ej påverkad och neutral fördes ihop kunde vi påvisa ett svagt 

signifikant samband (0,064) när en signifikansnivå på tio procent tillämpas. Vi fick även 

fram ett svagt signifikant samband (0,093) när vi inte tog hänsyn till svarsalternativet 

neutral.  
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Tabell 5.4 – Samband mellan företags storlek och dess påverkan av 
kostnaderna 
  Större företag Mindre företag 
Ej påverkad 50% 69,2% 
Neutral 37,5% 11,5% 
Påverkad 12,5% 19,2% 
Totalt antal företag 8 26 
Pearson Chi-två: ej signifikant (0,241) 
   
Ej påverkad/Neutral 87,5% 80,8% 
Påverkad 12,5% 19,2% 
Totalt antal företag 8 26 
Pearson Chi-två: ej signifikant (0,662) 
    
Ej påverkad 50% 69,2% 
Neutral/påverkad 50% 30,8% 
Totalt antal företag 8 26 
Pearson Chi-två: ej signifikant (0,320) 
    
Ej påverkad 80% 78,3% 
Påverkad 20% 21,7% 
Totalt antal företag 8 26 
Pearson Chi-två: ej signifikant (0,932) 

 

Vi prövade även att dela in företagen i större och mindre företag för att se om detta 

visade något signifikant samband (se tabell 5.4). Större företag kallade vi de företag som 

har en omsättning från tio miljarder kronor och uppåt och mindre företag de som har en 

omsättning under tio miljarder kronor. Indelningen gjorde vi på detta sätt då det var en 

klar delning vid denna gräns. Ett Chi-två test visade att det inte fanns något signifikant 

samband (0,241) mellan större eller mindre företag och dess påverkan av kostnaderna. 

Oavsett vilken grupp neutral slås ihop med visar det ändå inget signifikant samband 

(0,662; 0,320; 0,932). Utav de 34 respondenterna som svarat på frågan angående 

företagens påverkan av IFRS vid telefonintervjuerna var det endast 23,5 procent som 

klassificerades större noterade företag och 76,5 procent som klassificerades mindre 

noterade företag. Detta visar på en viss snedfördelning vilket bör beaktas och resultatet då 

ifrågasättas. Då våra tester visade både svag signifikans och ingen signifikans kan 

hypoteserna varken förkastas eller ej förkastas. Alltså kan vi inte uttala oss om att mindre 
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företag relativt sett påverkas mer än större företag av kostnader orsakade av 

normförändring.  

 

Hypotesen baseras bland annat på resonemanget att statens reglering skapar större 

kostnader för mindre företag (White, 1981). Vidare resonemang som ligger till grund för 

hypotesen är att kostnaderna för nya normer, speciellt för små företag, inte anses vara 

relaterade till dess nyttor (McCafferty, 2004). Collin et al (2004) bedömer att små företag 

i större utsträckning drabbas mer av kostnaden för finansiell redovisning än stora företag. 

Små företag kan få ansenliga extra kostnader för att följa redovisningsstandarder som inte 

behöver vara betydande för större företag. Detta innebär att små företag får en större 

finansiell börda än större företag eftersom de måste betala en proportionellt högre 

kostnad för samma nytta. (Friedlob & Plewa, 1992) Kostnaden för att framställa 

finansiell information överstiger ofta nyttan för små företag och finansiella 

rapporteringskrav påverkar små företag mer än stora. (Lippitt & Oliver, 1983). Utifrån 

förda resonemang gjordes antagandet att mindre företag relativt sätt påverkas mer av 

kostnader orsakade av normförändring jämfört med större företag. Tabell 5.3 visar att det 

finns svagt signifikant samband (0,064 och 0,093) mellan att små företag relativt sätt har 

större kostnader än stora företag. Enligt tabell 5.4 så är signifikans ej uppnådd i något av 

testerna då dessa visar värden på 0,241 eller över. De svaga signifikanta sambanden vi 

fått fram i tabell 5.3 är inte tillräckliga för att vi ska kunna säga att hypotesen inte skall 

förkastas. Vi kan heller inte säga att hypotesen skall förkastas baserat på dessa resultat. 

Det finns viss relevans i att hypotesen ej skall förkastas då teorin stödjer detta. Våra 

resultat kan bero på att ett mindre antal företag svarat på våra telefonintervjuer vilket 

alltså bidragit till att vi inte kan uttala oss i starkare grad om vår hypotes. Även frågans 

utformning (se bilaga 3) kan ha varit en anledning till resultatet då graden av påverkad är 

en definitionsfråga.  

 

5.3 Hypotesprövning 3 
H3: Kostnader vid normförändring varierar beroende på typ av bransch. 
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Den tredje hypotesen ämnar förklara sambandet mellan kostnader till följd av 

normförändring och typ av bransch. För att konkretisera hypotesen har vi statistiskt 

använt oss av ett Kruskal-Wallis test. 

 

Tabell 5.5 - Samband mellan bransch och totala revisionskostnader (Tkr) 
  Medelvärde* Standardavvikelse N 
Fastighetsföretag 396 838 13 
Skogs- & pappersföretag 44 5056 8 
Industriföretag 274 3917 22 
Kruskal-Wallis: ej signifikant (0,908) 
 
* Medelvärde av omsättningen 

 

Tabell 5.6 - Samband mellan bransch och totala kostnader (Tkr) 
  Medelvärde* Standardavvikelse N 
Fastighetsföretag 550 274 5 
Skogs- & pappersföretag 750 354 2 
Industriföretag 406 410 8 
Kruskal-Wallis: ej signifikant (0,250) 
 
* Medelvärde av omsättningen   

 

Tabellerna 5.5 och 5.6 visar genom Kruskal-Wallis test att inget signifikant samband 

(0,908; 0,250), mellan företags bransch och förändrade kostnader orsakade av IFRS, 

finns. Detta gäller både vid de totala revisionskostnaderna tagna från årsredovisningarna 

(tabell 5.5) och vid de totala kostnaderna som framkommit genom telefonintervjuerna 

(tabell 5.6). Vi kan därmed förkasta hypotesen att kostnader vid normförändring varierar 

beroende på typ av bransch.  

 

Hypotesen är bland annat grundad på resonemang från Rahman, Perera och Ganesh 

(2002) som anser att redovisningen varierar beroende på typ av bransch. Vilken typ av 

bransch har genom undersökningar visat sig ha betydelse för vilken typ av redovisning 

som tillämpas. (Rahman, Perera & Ganesh, 2002) Vidare resonemang som förts framhävs 

av Lippitt och Oliver (1983) som hävdar att kostnaderna och nyttorna av vissa särskilda 

rapporteringskrav kan variera från bransch till bransch. Enligt ovan teorier bör därför 

kostnader vid normförändring variera mellan olika branscher. Dock finns inget 

signifikant samband i något av testerna då dessa visar på 0,908 samt 0,250. 
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Tillförlitligheten angående tabell 5.6 kan ifrågasättas då det endast är 15 företag som 

kunnat specificera sina totala kostnader förorsakade av IFRS. Det interna bortfallet 

uppgick alltså till 58,3 procent. Dessutom visar tabellerna (5.5 och 5.6) väldigt olika 

resultat vilket ytterligare gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Enligt genomförda 

Kruskal-Wallis test finns det inget signifikant samband och undersökningen styrker 

därför inte det förda resonemanget ovan. Vår studie visar alltså att hypotesen, 

kostnaderna varierar beroende på typ av bransch, ska förkastas.  

 

5.4 Hypotesprövning 4 
H4: Normförändring medför ökade kostnader för revisionstjänster. 

 

Den fjärde hypotesen påvisar att normförändring medför ökade kostnader för 

revisionstjänster. För att kunna uttala oss om hypotesen har vi tagit fram en 

frekvenstabell (tabell 5.7) över hur de intervjuade företagen svarat samt en frekvenstabell 

(tabell 5.8) över de förändrade revisionskostnaderna hämtade från årsredovisningarna.  

 
Tabell 5.7 - Ökade kostnader för 
revisionstjänster  

Tabell 5.8 – Ökade kostnader för 
revisionstjänster  

  N Frekvens    N Frekvens
Ja 24 72,7%  Ökning 27 62,8%

Nej 9 27,3%  Minskning 13 30,2%

Totalt 33 100%  Varken eller 3 7,0%

    Totalt 43 100%

Medelvärde: 1,27      
Standardavvikelse: 0,452  Medelvärde: 1,44  
    Standardavvikelse: 0,629 
 

Tabellen 5.7 visar att flertalet av respondenterna (72,7 %) har svarat att de fått ökade 

kostnader för revisionstjänster till följd av IFRS. I tabell 5.8 är det 43 företag som varit 

med i undersökningen och där ser vi att det är ett mindre antal företag (62,8 %) som har 

fått en ökning av sina revisionskostnader. I båda tabellerna kan vi utläsa att majoriteten 

har fått ökade kostnader och vi kan därför inte förkasta hypotesen. Då det är färre företag 

som svarat på vår telefonundersökning än de antal årsredovisningar som vi granskat är 
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tabell 5.8 mer tillförlitlig än tabell 5.7. Dock kan det i årsredovisningarna vara andra 

faktorer än IFRS som orsakat förändringen av revisionskostnaderna. Medelvärdet av de 

förändrade revisionskostnaderna, tagna från årsredovisningarna, är 351 000 kronor vilket 

är ytterligare en indikation på att hypotesen inte kan förkastas. Standardavvikelsen är 

dock relativt hög (2407000) jämfört med medelvärdet vilket innebär att våra 

observationer är spridda över ett stort område.  

 

I detta fall är hypotesen grundad på ett antal argument. Enligt White (1981) medför 

statliga regleringar extra arbete inom redovisning vilket resulterar i kostnader. Gwilliam, 

Macve och Meeks (2005) anser att reglering kan orsaka ökade externa 

revisionskostnader. Som en följd av reglering förväntas en ökad efterfråga av 

redovisningstjänster uppstå då det bland annat krävs mer detaljerad data från företagen 

(Maijoor, 1991). Utifrån förda resonemang utformade vi vår fjärde hypotes om att 

normförändring medför ökade kostnader för revisionstjänster. Då vi i både tabell 5.7 och 

tabell 5.8 kan utläsa att majoriteten har fått ökade kostnader, kan vi alltså inte förkasta 

hypotesen utan vi ger istället en empirisk indikation på dess relevans. 

 

5.5 Hypotesprövning 5 
H5: Normförändring medför ökade kostnader för konsulttjänster. 

 

Vår femte hypotes avser förklara sambandet att normförändring medför ökade kostnader 

för konsulttjänster. Även här använde vi oss av en frekvenstabell för att kunna säga något 

om hypotesen. Vi undersökte både svaren vi fått fram genom telefonintervjuerna och 

uppgifterna vi hämtat från årsredovisningarna.  
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Tabell 5.9 - Ökade kostnader för 
konsulttjänster   

Tabell 5.10 - Kostnader för 
konsulttjänster  

  N Frekvens   N Frekvens
Ja 25 75,8%  Ökning 28 65,1%
Nej 8 24,2%  Minskning 13 30,2%
Totalt 33 100%  Varken eller 2 4,7%

    Totalt 43 100%

Medelvärde: 1,24      
Standardavvikelse: 0,435  Medelvärde: 1,40  
    Standardavvikelse: 0,583  
 

Som vi kan utläsa från tabellerna ovan ser vi att flertalet av företagen fått ökade 

kostnader för konsulttjänster. Vid intervjuerna var det 33 företag som svarade på om de 

fått ökade konsultkostnader av totalt 36 företag. Av de medverkande företagen som 

intervjuats svarade 75,8 procent att de fått ökade konsultkostnader. Som vi kan se av 

tabell 5.10, där vi undersökt företagens årsredovisningar, kan vi istället utläsa att 65,1 

procent av företagen fått en ökning. Att det skiljer sig mellan svaren i tabellerna kan bero 

på de olika antalen respondenter som är med i tabellerna. Det skulle även kunna bero på 

att kostnaderna inte är specificerade för just IFRS i de data som hämtats från 

årsredovisningarna. Ytterligare en orsak till varför svaren skiljer sig åt kan vara att 

företag har behövt använda sig utav ökade konsulttjänster på grund av IFRS år 2004 

istället för år 2005, som vi utgått från.   

 

Hypotesen, normförändring medför ökade kostnader för konsulttjänster, har utformats 

från Maijoors (1991) resonemang. Författaren anser att normförändring kräver att mer 

detaljerad data skall visas och efterfrågan av tjänster med redovisningskompetens antas 

därmed öka. Då majoriteten av företagen i båda tabellerna fått ökade kostnader för 

konsulttjänster ger studien en empirisk indikation på hypotesens relevans.  

 

5.6 Hypotesprövning 6 
H6: Normförändring medför ökade kostnader då mer arbetskraft krävs. 

 

Undersökningens sjätte hypotes vill påvisa sambandet att normförändring leder till ökade 

kostnader då mer arbetskraft behövs. För att se om detta överensstämmer med 
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verkligenheten har vi gjort en frekvenstabell över de intervjuade företagens svar. Som 

framgår av tabellen nedan har hela 90,9 procent, det vill säga 30 företag av de 33 företag 

som svarat, angett att de inte behövt anställa fler personer på grund av IFRS. Detta gör att 

vi ej kan ge hypotesen en empirisk indikation på dess relevans. Det vi kan se i vår studie 

är alltså att företag inte behöver anställa fler personer på grund av normförändring.  

 
Tabell 5.11 - Ökade kostnader på 
grund av ökad arbetskraft  
  N Frekvens
Ja 3 9,1%
Nej 30 90,9%
Totalt 33 100%
   
Medelvärde: 1,91  
Standardavvikelse: 0,292 

 

Med antaganden byggda på resonemang från Franks Schaefer och Stauton samt 

Gwilliam, Macve och Meeks har vi utformat vår sjätte hypotes. Franks, Schaefer och 

Stauton (1997) hävdar att företag får bära kostnader för personal som en följd av 

reglering. Enligt Gwilliam, Macve och Meeks (2005) kan det uppstå kostnader för företag 

på grund av att det kan behövas ökad personalstyrka. Som visas i tabell 5.11 kan vi inte 

se något samband mellan normförändring och ökad personalstyrka för företag. 

Personalstyrka är alltså inte en orsak till företags ökade kostnader vid normförändring. 

Detta medför att vi inte kan påvisa en empirisk indikation på hypotesens relevans. 

 

5.7 Hypotesprövning 7 
H7: Normförändring medför ökade kostnader till följd av att arbetstiden ökar. 

 

Hypotesen avser förklara att normförändring medför ökade kostnader då arbetstiden ökar. 

En frekvenstabell har även till denna hypotes använts för att kunna yttra något om 

sambandet mellan normförändring och ökad arbetstid. Tabell 5.12 visar att de flesta av 

företagen som intervjuats (75,8 %) har sagt att de anställda fått utökad arbetstid på grund 

av IFRS. Dock är det endast 48,5 procent som fått ökade kostnader på grund av detta. 

Därför kan inte en empirisk indikation på hypotesens relevans ges. Det man istället kan 
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säga med utgångspunkt i vår studie är att normförändring medför ökad arbetstid men ej 

kostnader på grund av detta. 

 
Tabell 5.12 - Ökade kostnader på grund av 
ökad arbetstid  
  N Frekvens
Ja 16 48,5%
Ja, ej kostnadsökning 9 27,3%
Nej 8 24,2%
Totalt 33 100%
   
Medelvärde: 1,76  
Standardavvikelse: 0,830 

 

Enligt en tidigare undersökning, gjord av Jermakowicz (2004), anser företag att 

implementeringen av IFRS är komplex vilket medför höga kostnader samt att det fordrar 

dubbel arbetsbörda bland annat för finans- och redovisningspersoner. Gwilliam, Macve 

och Meeks (2005) anser att normförändring medför ökad arbetstid vilket leder till ökade 

kostnader för företag. Utifrån dessa teorier har det antagits att normförändring medför 

ökade kostnader till följd av att arbetstiden ökar. Vår hypotes som formulerats utifrån 

teorin kan inte till fullo sägas vara korrekt. Antagandena styrks inte av vår undersökning 

som sammanfattas i tabell 5.12. Vi kan därför inte ge någon empirisk indikation på vår 

sjunde hypotes relevans. Normförändring medför alltså inte ökade kostnader till följd av 

att arbetstiden ökar. 

 

5.8 Hypotesprövning 8 
H8: Normförändring medför ökade kostnader på grund av utbildning av personalen. 

 

Hypotes åtta vill påvisa att företag får ökade kostnader på grund av att normförändring 

kräver utbildning. Genom en frekvenstabell kan det utläsas hur de intervjuade svarat. 

Tabellen 5.13 visar att hela 90,9 procent av de svarande har fått ökade kostnader på grund 

av utbildning till följd av IFRS. På grund av det höga procenttalet ger studien en empirisk 

indikation att normförändring leder till utbildningskostnader. 
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Tabell 5.13 - Ökade kostnader på grund av 
utbildning  
  N Frekvens
Ja 30 90,9%
Ja, ej kostnadsökning 2 6,1%
Nej 1 3,0%
Totalt 33 100%
   
Medelvärde: 1,12  
Standardavvikelse: 0,415 

 

Sucher och Jindrichovska (2004) har gjort en undersökning av Tjeckiens implementering 

av IFRS, där de anser att utbildning och träning är en viktig men kostsam faktor. Enligt 

Tagesson et al (2005) medför en harmoniserad redovisning och implementering av nya 

redovisningsstandarder, åtminstone i introduktionsfasen, högre kostnader för företag i 

termer av exempelvis utbildningskostnader. Enligt dessa resonemang har utformningen 

av hypotesen, normförändring medför ökade kostnader på grund av utbildning av 

personalen, gjorts. Tabell 5.13 styrker dessa argument där medelvärdet är 1,12 vilket 

innebär att de flesta företag svarat ja till att utbildning har varit nödvändig som en 

konsekvens av IFRS. Eftersom det är hela 90,9 procent av företagen som svarat att de fått 

ökade utbildningskostnader kan vi ej förkasta hypotesen utan istället påvisa en empirisk 

indikation på dess relevans. 

 

5.9 Prövning av huvudhypotes 
Huvudhypotes: Kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring. 

 

Bewley (2005) anser att redovisningskostnader sannolikt ökar med tillämpandet av 

särskilda regleringar. Även Watts och Zimmerman (1978) menar att ändringar av 

redovisningsstandarder, som ökar avslöjandena eller kräver att bolag måste ändra 

redovisningsmetoder, ökar företagets ekonomiska redovisningskostnader. Scott (2003) 

hävdar att mer information kommer att fordra högre kostnader. Watts & Zimmerman, 

(1979) anser vidare att en ledning väljer en redovisning som antingen minskar kostnaden 

eller ökar nyttan Artsberg (2005) hävdar att förändringar inom redovisningen anses vara 

besvärliga. Reglering skapar kostnader men är ändå nödvändigt. Även om det uppstår 
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kostnader för reglering så uppkommer det nyttor för bland annat samhället, särskilda 

egenintresserade grupper samt för det privata intresset (Deegan, 2004). Från en 

ekonomisk synvinkel är den optimala nivån av reglering uppnådd då nyttan överstiger 

kostnaden (White, 1981). En harmoniserad redovisning och införandet av nya 

redovisningsstandarder leder åtminstone i introduktionsfasen till högre kostnader 

(Tagesson et al, 2005). Utifrån dessa teorier samt de teorier som ligger till grund för 

underhypoteserna har vi utformat vår huvudhypotes. 

 

Studiens underställda hypoteser har testats varvid en har förkastats, två kan varken 

förkastas eller ej förkastas, tre stycken ges en empirisk indikation på dess relevans samt 

två hypoteser kan inte ges en empirisk indikation på dess relevans. Trots att en av 

underhypoteserna förkastas samt att två underhypoteser inte ges en empirisk indikation 

på dess relevans finner vi ändå att vår huvudhypotes, kostnader för redovisning och 

revision ökar vid normförändring, skall ges en empirisk indikation på dess relevans.  

 

Tabell 5.14 - Ökade kostnader Tabell 5.15 – Kostnadernas varaktighet 

  N Frekvens    N Frekvens
Ja  34 94,4%  Öka 0 0%
Nej  1 2,8%  Bestå 10 31,3%
Vet ej 1 2,8%  Bestå till viss del 10 31,3%
Totalt 36 10%  Minska 12 37,4%
    Totalt 32 100%
Medelvärde: 1,08      
Standardavvikelse: 0,368   Medelvärde 3,06  
    Standardavvikelse: 0,840 
 

Tabell 5.14 grundar sig på data från våra telefonintervjuer. I tabellen kan det utläsas att 

företagen till 94,4 procent anser sig ha fått ökade kostnader till följd av införandet av 

IFRS. Även tabell 5.15 visar information inhämtad från intervjuerna angående om 

företagen tror att deras kostnader kommer öka, bestå, bestå till viss del eller minska. 

Förutom alternativet öka är det inget alternativ som är markant större än något annat. 

Inget utav företagen anser att deras kostnader skall komma att öka. Vår undersökning 

visar att företagens åsikter angående om kostnaderna orsakade av IFRS kommer att bestå, 
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bestå till viss del eller minska, är jämt fördelade. 31,3 procent av företagen angav vid 

intervjuerna att deras kostnader skulle bestå.  

 

Med utgångspunkt i teorin och vår statistiska sammanställning ges hypotesen en empirisk 

indikation på dess relevans. Antagandet att kostnader för redovisning och revision ökar 

vid normförändring kan alltså delvis styrkas.  

 

5.10 Sammanställning av hypotesprövning 
H1: I absoluta tal ökar större företags kostnader mer än mindre företags kostnader vid 

normförändring. 

Påvisar både signifikans och ingen signifikans. Hypotesen kan varken förkastas eller ej 

förkastas. 

H2: Relativt sätt påverkas mindre företag mer än större företag av kostnader orsakade 

av normförändring.  

Påvisar både svag signifikans och ingen signifikans. Hypotesen kan varken förkastas eller 

ej förkastas. 

H3: Kostnader vid normförändring varierar beroende på typ av bransch. 

Påvisar ej signifikans, hypotesen förkastas. 

H4: Normförändring medför ökade kostnader för revisionstjänster. 

Hypotesen ges en empirisk indikation på dess relevans. 

H5: Normförändring medför ökade kostnader för konsulttjänster. 

Hypotesen ges en empirisk indikation på dess relevans. 

H6: Normförändring medför ökade kostnader då mer arbetskraft krävs. 

Hypotesen ges ej en empirisk indikation på dess relevans. 

H7: Normförändring medför ökade kostnader till följd av att arbetstiden ökar. 

Hypotesen ges ej en empirisk indikation på dess relevans. 

H8: Normförändring medför ökade kostnader på grund av utbildning av personalen. 

Hypotesen ges en empirisk indikation på dess relevans. 

Huvudhypotes: Kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring. 

Hypotesen ges en empirisk indikation på dess relevans. 
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5.11 Kapitelsammanfattning 
Våra tester beräknas antingen med intervall där konfidensgraden satts till 90 procent eller 

95 procent. Detta innebär att hypoteser med signifikant (0.050) eller svagt signifikant 

(0.100) samband inte förkastas. Det konstaterades inledningsvis att våra variabler 

genomgående har visat sig vara icke normalfördelade. Studiens underställda hypoteser 

har testats varvid en har förkastats, två kan varken förkastas eller ej förkastas, tre stycken 

ges en empirisk indikation på dess relevans, slutligen kan två hypoteser inte ges en 

empirisk indikation på dess relevans. Trots att en av underhypoteserna förkastas samt att 

två underhypoteser inte ges en empirisk indikation på dess relevans finner vi att vår 

huvudhypotes, kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring, skall ges 

en empirisk indikation på dess relevans. 
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6. Slutsatser  

apitlet inleds med att vi presenterar de slutsatser vi kommit fram till i vår 

undersökning, som skall besvara syftet med vår uppsats. Vidare återfinns våra 

egna reflektioner och spekulationer som väckts genom undersökningens gång. Vi kommer 

att sammanföra och diskutera det resultat som presenterats i analysen. Avslutningsvis ger 

vi förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
Genom att statistiskt bearbeta och analysera det material som samlats in via våra 

telefonintervjuer och årsredovisningar söks samband som beskriver om och hur 

kostnaderna för redovisning och revision har påverkat företagen vid införandet av IFRS. 

Studiens syfte ämnar förklara om normförändring, såsom implementeringen av IFRS, 

leder till ökade kostnader för redovisning och revision för svenska börsnoterade företag 

samt undersöka varför dessa kostnader ökar.  

 

Som det påvisas i analysen anser vi kunna ge en empirisk indikation på vår huvudhypotes 

relevans, som säger att kostnader för redovisning och revision ökar vid normförändring. 

Denna slutsats grundar sig i våra övriga hypoteser samt på genomförda tester. Påståendet 

att mindre företag relativt sätt skulle påverkas mer av kostnaderna än större företag på 

grund av normförändring kan vi varken förkasta eller ej förkasta hypotesen genom vår 

studie. Detta på grund av att testerna visar både svaga signifikanta samband och inga 

signifikanta samband mellan företagens storlek och dess påverkan. Svagt signifikant 

samband fick vi då variabeln påverkad grupperades om. Detta gjorde vi då begreppet kan 

vara en tolkningsfråga och uppfattas på olika sätt. När vi undersökte huruvida större 

företags kostnader i absoluta tal ökar mer än mindre företags kostnader vid 

normförändring visade testerna både ett signifikant och ett icke-signifikant samband. Att 

större företag får högre kostnader än mindre företag, i absoluta tal, kan därmed varken 

förkastas eller ej förkastas.  

 

K 
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Vår studie visar dock en empirisk indikation på att normförändring medför ökade 

kostnader för revisionstjänster, konsulttjänster samt utbildning av personal. Detta 

stämmer väl överens med de teorier som White (1981), Gwilliam Macve och Meeks 

(2005) saknas i källförteckningen, Maijoor (1991), Sucher och Jindrichovska (2004) samt 

Tagesson et al (2005) behandlat. Flertalet av våra undersökta företag har alltså använt sig 

av ökade revisions- och konsulttjänster samt utbildat sin personal på grund av införandet 

av IFRS. En klar majoritet av företagen har angett att införandet av IFRS har lett till 

ökade kostnader för redovisning då utbildning av personalen varit nödvändigt. Dock kan 

vi inte ge en empirisk indikation på att normförändring medför ökade kostnader på grund 

av att mer arbetskraft krävs eller till följd av att arbetstiden ökar. Detta på grund av att 

många av våra undersökta företag inte har behövt anställa mer personal eller fått ökade 

kostnader på grund av ökad arbetstid. De teorier från Franks, Schaefer och Stauton 

(1997), Jermakowicz (2004) samt Gwilliam, Macve och Meeks (2005) som behandlats 

kan då inte sägas överensstämma med verkligheten för svenska börsnoterade företag.  

 

Antagandet att kostnader vid normförändring varierar beroende på typ av bransch har inte 

visat sig ha någon relevans och denna hypotes förkastas därför. De undersökta företagen 

har alltså fått ökade kostnader på grund av implementeringen av IFRS oberoende av 

vilken typ av bransch de tillhör. Teori från Rahman, Perera och Ganesh (2002) samt 

Lippitt och Oliver (1983) som innebär att kostnaderna och nyttorna av vissa särskilda 

rapporteringskrav kan variera från bransch till bransch, gäller alltså inte för svenska 

börsnoterade företag.  

 

Det har varit väldigt spridda uppfattningar från företagen vad gäller kostnadernas 

varaktighet, dock var det inga företag som trodde att kostnaderna skulle fortsätta öka. Det 

var ungefär lika många som ansåg att kostnaderna skulle bestå, bestå till viss del samt 

minska. Detta gör att vi inte kan uttala oss om kostnadernas varaktighet i dagsläget.  

 

Utifrån våra ställda hypoteser och de tolkningar som gjorts, av data skapad genom våra 

statistiska tester, kan vi avslutningsvis frambringa slutsatsen att normförändring, så som 

implementering av IFRS, skapar ökade kostnader för redovisning och revision för 
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svenska börsnoterade företag. Faktorerna vi anser påverkar dessa kostnader vid 

normförändring är behovet av ökade revisions- och konsulttjänster samt utbildning.  

 

6.2 Egna reflektioner 
Att flertalet av våra hypoteser inte kunde påvisa ett signifikant samband hade vi inte 

förväntat oss då många av de debatter som förts har handlat om att införandet av IFRS 

har en betydlig påverkan på företags kostnader. Vi anser det märkligt att vi inte har 

kunnat påvisa ett starkt signifikant samband av att större företags kostnader i absoluta tal 

ökar mer än mindre företags kostnader, eller att mindre företag relativt sett påverkas mer 

än större företag av kostnader orsakade av normförändring. Detta på grund av att teorin 

talar starkt för att det finns ett sådant samband. De flesta företagen, enligt vår indelning 

av större och mindre företag, visade sig vara mindre företag vilket ger en viss 

snedfördelning. Detta kan påverka resultatet och en annan indelning kanske hade gett ett 

bättre och mer rättvist resultat. En anledning till skillnaden mellan teorin och vår studie 

kan vara att företagen uppfattat frågan angående deras påverkan på annat sätt än vi 

ämnat. Då denna fråga är en tolkningsfråga kan den vara väldigt svår att mäta. En annan 

anledning kan vara då vår data av revisionskostnader tagna från årsredovisningarna kan 

vara orsakade av andra faktorer än just IFRS. Vi vet alltså inte de exakta 

omständigheterna kring de ökade eller minskade kostnaderna då det inte specificeras i 

noterna.  

 

Vår studie har inte kunnat påvisa att IFRS medfört ökade kostnader på grund av större 

arbetsbörda, varken i form av ökad arbetskraft eller ökad arbetstid. Detta anser vi också 

vara en aning märkligt då teorin även här talar för ett sådant samband. Anledningen till 

detta kan vara att det istället skett en omprioritering av arbetet, vilket har lett till att 

företagen varken behövt anställa ny arbetskraft eller att de anställda fått ökad arbetstid. 

Det kan även grunda sig i att kostnaden inte anses ha ökat på grund av att de anställda 

inte kan ta ut någon betald övertid då de har fast lön. Detta blir då inte en kostnad för 

företagen och därför registreras inte denna tid.  
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Vår studie har heller inte kunnat påvisa att normförändring skapar kostnader som varierar 

beroende på typ av bransch, vilket var överraskande. Innan vi genomförde vår 

undersökning förväntade vi oss att fastighetsföretag samt skogs- och pappersföretag 

skulle vara de branscher som skulle påvisa mest kostnader. Våra resultat kan bero på att 

våra undersökta företag är olika till antalet. Den bransch som är mest underrepresenterad 

är skogs- och pappersföretag. Även fastighetsföretag var färre än industriföretag. Vårt 

ojämna antal av företag gör att vårt resultat kan ifrågasättas något.   

 

Dock har vi kunnat ge en empirisk indikation på att normförändring skapar ökade 

kostnader på grund av revisions- och konsulttjänster samt utbildning av personal, vilket 

var väntat då vår teori talar för det. En anledning till att de intervjuade företagen fått 

ökade kostnader för revision- och konsulttjänster kan bero på att redovisningen blivit mer 

omfattande än tidigare vilket medfört krav på ökad kompetens. Ytterligare en orsak 

skulle kunna vara att standarderna är mer komplexa och konsulttjänsterna har därmed 

ökat för att kunna följa IFRS. 

 

Slutligen anser vi att det är märkligt att vi inte har kunnat visa fler starka signifikanta 

samband då flertalet av våra företag har sagt att deras kostnader har ökat. Detta anser vi 

kan bero på att de intervjuade företagen kan ha haft svårt att tolka och svara på vissa av 

våra frågor. De har framförallt haft väldigt svårt för att kvantifiera samt specificera sina 

ökade kostnader. Därför anser vi att vår enkäts utformning kan ifrågasättas. Vi anser 

dessutom att deras svårigheter med att kvantifiera sina kostnader inte beror på att de inte 

har några kostnader orsakade av IFRS, utan att det inte riktigt finns någon vetskap om hur 

stora dessa kostnader är. IFRS införandet är relativt nytt och företagen har kanske inte 

riktigt hunnit överväga hur stora deras ökade kostnader har blivit. Dock kan det även vara 

så att företagen har gjort det så lätt för sig som möjligt och sagt att de inte kan specificera 

kostnaderna för att skynda på intervjun. Det skulle även kunna bero på att deras totala 

kostnader inte är så stora utan att det bara är allmänt gnäll.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har vi märkt att det har diskuterats omkring konsekvenserna av 

normförändringar. Konsekvenserna av kostnaderna och reglerna kan bli så omfattande att 

företag kan överväga att avnotera sig. Ett intressant ämne skulle därför vara att undersöka 

om börsnoterade företag tvingats avnotera sig på grund av IFRS.  

 

Vidare förslag på fortsatt forskning är att undersöka om nyttan med IFRS verkligen 

överstiger kostnaderna som uppkommit. Man skulle kunna se på hur de nya 

redovisningsstandarderna, IFRS, fungerar jämfört med dem som tidigare tillämpats. Har 

man egentligen vunnit något på att ändra sina redovisningsstandarder?  
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Bilaga 1 – Medverkande företag 

FÖRETAG    ORG. NR. 
1. Brinova Fastigheter AB   556594-9566 
2. Castellum AB (publ)   556475-5550 
3. Fabege AB (publ)   556049-1523 
4. FastPartner AB (publ)   556230-7867 
5. HEBA Fastighets AB (publ)   556057-3981 
6. Hufvudstaden AB (publ)  556012-8240 
7. JM AB (publ)   556045-2103 
8. Klövern AB  556482-5833 
9. Kungsleden AB (publ)   556545-1217 
10. L E Lundbergföretagen AB (publ)   556056-8817 
11. Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)   556072-1523 
12. LjungbergGruppen AB (publ)   556175-7047 
13. Wihlborgs Fastigheter AB (publ)  556367-0230 
14. AB CF Berg & Co (publ)   556052-2798 
15. Billerud AB (publ)  556025-5001 
16. Holmen AB (publ)   556001-3301 
17. Klippan AB (publ)  556360-1821 
18. Rottneros AB (publ)   556013-5872 
19. Rörvik Timber AB (publ)   556541-2086 
20. Stora Enso OYJ  Utländskt bolag, Koncernmoder
21. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)   556012-6293 
22. AB SKF   556007-3495 
23. AB Volvo   556012-5790 
24. Aktiebolaget Custos (publ)   556014-2571 
25. Alfa Laval AB (publ)  556587-8054 
26. Atlas Copco AB (publ)  556014-2720 
27. Beijer Alma AB (publ)   556229-7480 
28. Cardo AB (publ)   556026-8517 
29. Duroc AB (publ)  556446-4286 
30. Gunnebo Industrier AB (publ)   556324-9183 
31. Haldex AB (publ)   556010-1155 
32. Hexagon AB (publ)   556190-4771 
33. Karolin Machine Tool AB (publ)   556241-6775 
34. Munters AB (publ)   556041-0606 
35. NIBE Industrier AB (publ)  556374-8309 
36. Opcon AB (publ)   556274-8623 
37. Sandvik Aktiebolag (publ)  556000-3468 
38. Scania  556184-8564 
39. Seco Tools AB   556071-1060 
40. Sintercast AB (publ)   556233-6494 
41. Trelleborg AB (publ)   556006-3421 
42. VBG AB (publ)   556069-0751 
43. XANO Industri AB (publ)   556076-2055 
 
 



  

 

Bilaga 2 – Underlag för telefonintervju 
 
Intervjuguide 
 
 
Företag: …………………………….    
 
 
Hej! 

 

Jag heter ………… 

Jag läser på Växjö universitet och läser tredje året på ekonomprogrammet med 

inriktning mot redovisning. Jag och två andra tjejer håller just nu på att skriva vår 

kandidatuppsats. Vi vill ta reda på vilka ökade kostnader som införandet av IFRS 

2005 medfört för redovisning och revision.  

 

Vi intervjuar ekonomichefer eller redovisningschefer som arbetar på börsnoterade 

företag. 

 

Dina svar kommer att behandlas anonymt. Har du tid 10 minuter att svara på 8 

stycken korta frågor? 

 

(Vill Ni hellre att jag skickar frågorna i e-mail till Er?) 

(Skulle jag kunna återkomma en annan dag som passar Er bättre?) 

 

Bokar tid eller ställer frågor! 

 

 
e-mail:………………………………………………. 
 
 
Skulle vi kunna få återkomma om det är något som är oklart? 
 
 
 
Tack så mycket för din hjälp! 
 



  

 

Bilaga 3 - Frågeformulär 
 
1. Har Ni fått ökade kostnader för redovisning och revision sedan införandet av IFRS 

2005? 

- Om ja, hur mycket? 

 

2. Har Ni behövt använda Er av mer revisionstjänster på grund av normförändringen? 

- Om ja, hur många extra timmar? 

 

3. Har Ni behövt köpa ytterligare konsulttjänster på grund av IFRS 2005? 

- Om ja, vilka konsulttjänster och i vilken omfattning? 

 

4. Har Ni behövt anställa mer arbetskraft, exempelvis fler ekonomer, till följd av IFRS 

2005? 

- Om ja, var har arbetskraften i sådana fall behövts och i vilken omfattning? 

 

5. Har Era anställda behövt utöka sin arbetstid på grund av högre arbetsbörda? 

- Om ja, hur många fler timmar? 

 

6. Har införandet av IFRS 2005 lett till att Ni har behövt utbilda Er personal? 

- Om ja, vilken typ av utbildning och hur många timmar? 

 

7. Tror Ni att Era ökade kostnader på grund av IFRS 2005 kommer att öka, bestå eller 

minska? 

 

8. Hur anser Ni att företaget påverkats av de ökade kostnaderna sedan införandet av 

IFRS 2005? Ange på en skala från 1 till 5. 

1 2 3 4 5 

ej påverkad    mycket påverkad 

 

 

Tack för din medverkan! 
 
Jessica, Karolina och Caroline 


