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Abstract  
 
Title        Why do unlisted groups adopt IFRS? 
       - A quantitative study about the effects of isomorphism  

Authors       Jennifer Baranyai, Ella-Kajsa Gryth & Elisabet Larsson 
 
Tutor        Mari-Ann Karlsson 
 
Key words        Accounting Standard, IFRS, Institutional Theory, Isomorphism,  
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Problem and purpose  Since January 1 2005, it has been mandatory for listed groups  

in the EU to create their consolidated financial reports in 
accordance with the international accounting standard IFRS.  
Unlisted groups still have the opportunity to choose between  
applying the K-regulations or IFRS, but many groups are  
choosing to switch to IFRS despite the high requirements of 
adaptation within the group´s routines. The purpose of this  
study is to find out why unlisted groups switch to IFRS, even  
though the law does not require it.   

 
Theory and method  Based on the institutional theory’s basic assumptions about 

isomorphism, four hypotheses have been constructed based on 
the factors international ownership, group size, industry and 
The big 4. Three of these hypotheses have been tested on a  
sample of 403 groups using logistic regression and Chi2-
analysis. Data have been collected from each group’s financial 
report from the most recent year.  

 
Conclusion        The result of the study showed that the imitative and the 
       normative isomorphism influenced the unlisted groups to 
       adopt IFRS. The coercive isomorphism could not be proven in 
       this study. Further research is needed to prove this result.  
  



Sammanfattning  
 
Titel        Varför tillämpar onoterade koncerner IFRS?   
       - En kvantitativ studie kring effekterna av isomorfism 
 
Författare        Jennifer Baranyai, Ella-Kajsa Gryth & Elisabet Larsson 
 
Handledare        Mari-Ann Karlsson 
 
Nyckelord        Redovisningsstandard, IFRS, Institutionell teori, Isomorfism, 
       Logistisk Regression  
 
Problem och syfte       Sedan den första januari 2005 är det obligatoriskt för börs- 
       noterade koncerner inom EU att upprätta sin koncernredo- 
       visning enligt det internationella redovisningssystemet IFRS.  
       De onoterade koncernerna har fortfarande en möjlighet att välja  
       mellan att antingen tillämpa K-regelverket eller IFRS, men allt  
       fler väljer att övergå till IFRS trots att det ställer höga krav på  
       anpassning av koncernens rutiner. Syftet med denna studie är  
       därför att ta reda på varför onoterade koncerner övergår till att  
       tillämpa IFRS när de enligt lag inte behöver göra det.  
 
Teori och metod  Med utgångspunkt i den institutionella teorins grundantaganden 

om isomorfism har fyra hypoteser konstruerats utifrån faktorer-
na internationellt ägande, koncernstorlek, bransch och The big  
4. Tre av dessa hypoteser har prövats på ett urval av 403 kon- 
cerner med hjälp av logistisk regression och Chi2-test. Data har 
inhämtats från respektive koncerns redovisning avseende det  
senaste räkenskapsåret.  

 
Slutsats        Resultatet av studien visade på att den imitativa och den norma- 
       tiva isomorfismen påverkade de onoterade koncernerna att  
       tillämpa IFRS. Den tvingande isomorfismen påverkan kunde  
       inte styrkas i denna studie. Vidare forskning behövs för att  
       styrka detta resultat.  
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1. Inledning  
 

 

I detta kapitel presenteras en kort genomgång av den svenska lagregleringen av redovisning i 
koncerner. En inledande beskrivning ges av det internationella redovisningssystemet IFRS och 
dess utveckling, innan aktuell forskning inom området för byte av redovisningsstandard presen-
teras. Problematiseringen mynnar ut i studiens syfte, forskningsfråga och avgränsningar.  

 
 
1.1 Problembakgrund  
 
För att uppnå en effektiv verksamhetsstyrning måste företag enligt Judge, Li och Pinsker (2010) 
kunna presentera rättvisande och tillförlitlig information i de finansiella rapporterna. För att ta 
fram denna information på ett korrekt sätt får företagen vägledning från de lagstiftande myndig-
heterna, det vill säga att utgångspunkten är att följa de i landet godkända redovisningsstandar-
derna. Historiskt sett har länderna tillämpat egna individuellt utformade standarder, men i takt 
med en ökad globalisering har behovet av en internationellt accepterad standard ökat. Som ett 
resultat av detta upprättades redovisningssystemet IFRS, något som lett till standardisering och 
harmonisering av koncernernas finansiella rapportering. Koning, Mertens och Roosenboom 
(2018) konstaterar att denna utveckling var oväntad och möttes av en utbredd kritik från kon-
cernerna då de tidigare redovisningssystemen var mer anpassade till ländernas individuella 
egenskaper, men att många koncerner idag ändå tillämpar IFRS.  

I Sverige är det i synnerhet Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), ÅRL, som tillämpas vid 
upprättandet av års- och koncernredovisningar. Enligt 2 kap. 2 § ÅRL är utgångspunkten för 
rapporteringen att den ska ske på ett överskådligt sätt och i enighet med god redovisningssed. 
Bokföringsnämnden (2019) menar att innebörden av god redovisningssed kan skilja sig åt 
beroende på företagets storlek, men att alla företag ska följa svensk lag samt allmänna råd och 
rekommendationer från normgivande organ. I början av 2005 blev det obligatoriskt för alla 
börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sina koncernrapporter enligt IFRS, detta för att 
öka jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna (IFRS u.å.). De icke noterade koncernerna 
är inte tvingade till detta utan har fortfarande en möjlighet att enligt 7 kap. 33 § ÅRL välja 
mellan att antingen upprätta sin koncernrapport enligt det svenska K-regelverket eller enligt 
IFRS. Trots detta förklarar Bokföringsnämnden (2019) att många koncerner under de senaste 
åren ändå har valt att byta till det internationella regelverket.  

Jan Marton (2013), docent vid Handelshögskolan i Göteborg, anser att valet av redovisnings-
standard är ett viktigt beslut för koncernen då det sätter grunden för både innehållet och 
utformningen av de finansiella rapporterna. Ett byte av redovisningsstandard ställer därmed 
höga krav på anpassning från koncernens sida. Detta uttrycker sig både internt genom ökade 
kostnader och förändrade rutiner, men även externt då mottagarna av de finansiella rapporterna 
exempelvis måste tolka informationen med en annan värderingsgrund. Vid ett byte av redo-
visningsstandard måste koncernen vara extra tydlig med hur de utformar sina rapporter, detta 
för att undvika onödiga missförstånd. Marton (2019) skriver även i en annan krönika att 
harmonisering av redovisningsstandarder inte är helt okomplicerad då dessa sällan är anpassade 
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till förhållandena i de enskilda länderna. Att allt fler koncerner övergår från att tillämpa K-
regelverket till att tillämpa IFRS, trots krav på hög anpassning, anser vi vara en spännande 
utveckling. Det vore därför intressant att forska kring vilka faktorer som kan ligga bakom detta.  

1.2 Problemdiskussion  
 

Tidigare forskning inom området för byte av redovisningsstandard har varit omfattande, fram-
för allt i fråga om vad övergången medfört för effekter på koncernernas lönsamhet. Forskning 
kring varför dessa koncerner byter redovisningsstandard har däremot varit mer begränsad, men 
det finns ett antal studier som behandlar detta. Några av dessa presenteras nedan. 

Den inledande studien som berör byte av redovisningsstandard kommer från slutet av 90-talet 
när Dumontier och Raffournier (1998) studerade varför börsnoterade schweiziska koncerner 
valde att byta till IAS, en föregångare till IFRS. Vid tidpunkten för studien hade Schweiz en 
väldigt generös lagreglering, där koncernerna hade möjlighet att välja mellan att antingen 
tillämpa inhemsk redovisningsstandard eller IAS vid konsolidering till koncernrapporter. 
Arkivmaterial i form av årsrapporter och intern kommunikation samlades in från samtliga kon-
cerner som hade sina aktier noterade under slutet av 1994. Av dessa tillämpade 39 % IAS. 
Genom att studera koncernernas arkivmaterial kunde Dumontier och Raffournier (1998) dra 
slutsatsen att stora koncerner, låg kapitalintensitet och en tydlig internationalisering var faktorer 
som medförde att sannolikheten att tillämpa IAS ökade. 

Då studien från Dumontier och Raffournier (1998) var den första av sitt slag, var den enligt 
Touron (2005) inte grundad i några tydliga teoretiska antaganden. Touron (2005) menade därför 
att den institutionella teorin kunde ge en bra förklaring till varför koncerner bytte redovisnings-
standard. Touron (2005) la särskild vikt på fenomenet isomorfism i sin förklaring, vilket i korta 
drag kan beskrivas som att organisationer blir alltmer lika varandra (DiMaggio & Powell 1983). 
I studien undersökte Touron (2005) varför franska börsnoterade koncerner bytte från att 
tillämpa fransk redovisningsstandard till US GAAP under 70-talet. Tidigare hade de största 
koncernerna konsekvent utformat sina konsoliderade rapporter i enighet med den inhemska 
standarden. Studien omfattade tre koncerner; Saint-Gobain (antog US GAAP 1970), Pechiney 
(antog US GAAP 1972) och Rhône-Poulenc (antog US GAAP 1973). Även här samlades data 
in genom att studera arkivmaterial i form av årsrapporter och intern kommunikation. Resultatet 
visade att tillämpningen av US GAAP hade gjorts med hjälp av de stora revisionsbyråerna. 
Touron (2005) menade även att bytet inte var någon innovationsstrategi från koncernernas sida, 
utan endast handlade om imitation för att vinna legitimitet på börsmarknaden.  

Den moderna forskningen inom området för byte av redovisningsstandard har en internationell 
utgångspunkt när Judge, Li och Pinsker (2010) studerade varför länder valde att tillämpa IFRS 
nationellt. Då tidigare forskning kring tillämpningen av IFRS hade fokuserat på effekterna av 
implementeringen, snarare än att undersöka varför redovisningssystemet antogs, var syftet med 
studien att söka förståelse för varför vissa länder snabbare tenderade att tillämpa IFRS än andra. 
Data samlades in från 132 länder och visade på att 104 av dessa tillämpade IFRS, antingen helt 
eller delvis. Precis som Touron (2005) beskrivit var sökande efter legitimitet en stor faktor som 
ledde till att länderna imiterade varandra. Däremot menade Judge, Li och Pinsker (2010) att 
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även den internationella lagregleringen och de världsledande företagens val av standard hade 
stor inverkan på tillämpningen av IFRS. 

I en lite nyare undersökning från Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012) studerades varför 
onoterade portugisiska företag övergick till att tillämpa IFRS. Syftet var att introducera ett nytt 
teoretiskt ramverk för att förklara hur institutionell press påverkade denna övergång. Data 
samlades in genom att enkäter skickades ut till ekonomichefer och revisorer på Portugals 500 
största företag, av dessa företag tillämpade 33 % IFRS. Svaren på enkäterna visade på att en 
ökad globalisering var en stor anledning till varför företagen bytte till att tillämpa IFRS. Före-
tagen strävade efter att få en ökad ekonomisk effektivitet, och när andra företag inom samma 
bransch övergick till att tillämpa IFRS uppstod kostnader för företaget när potentiella inve-
sterare skulle jämföra de finansiella rapporterna, något som ledde till imitering. Guerreiro, 
Rodrigues och Craig (2012) menade vidare att många företag ansåg att IFRS var en standard 
med hög kvalitet och att de fick legitimitet av att tillämpa denna.  
 

1.3 Förväntat teoretiskt och praktiskt bidrag  
 
Som presenterats ovan har de tidigaste studierna inom området för byte av redovisningsstandard 
undersökt de specifika egenskaper som fanns hos de koncerner som tillämpat en icke inhemsk 
redovisningsstandard, i synnerhet vad gäller redovisningsstandarder som var föregångare till 
IFRS (se bland annat Dumontier & Raffournier 1998). Dessa studier tenderade dock inte till att 
ta hänsyn till de institutionella påtryckningar som omvärlden hade på koncernerna. Nyare 
studier har däremot undersökt bytet av redovisningsstandard utifrån ett institutionellt perspek-
tiv, framförallt varför börsnoterade koncerner och onoterade företag har bytt till IFRS innan 
det blev tvingande (se bland annat Touron 2005 och Guerreiro, Rodrigues & Craig 2012). 
Moderna studier som undersöker onoterade koncerner ur ett institutionellt perspektiv med 
särskilt fokus på isomorfism är dock begränsad, varför vi vill fördjupa oss i detta och på så sätt 
förväntas ge ett teoretiskt bidrag till nutida forskning. Det förväntade praktiska bidraget består 
av att det är viktigt för lagstiftande och normgivande organ att veta vad det är som påverkar 
koncerner vid utformningen av dessa standarder. Dessutom kan det, trots tidigare studier inom 
ämnet, vara av intresse att göra en nulägesanalys i Sverige och studera hur det ser ut i dagsläget 
bland svenska onoterade koncerner.   
 

1.4 Syfte och forskningsfråga  
 
Med stöd i ovanstående problematisering syftar denna studie till att ta reda på varför onoterade 
koncerner övergår till att tillämpa IFRS, trots att inte lagen kräver detta. För att besvara detta 
syfte har vi formulerat följande forskningsfråga: 

Vilka typer av isomorfism påverkar onoterade koncerner att tillämpa IFRS? 

1.5 Avgränsningar  
 
Studien är avgränsad till att omfatta stora svenska onoterade koncerner. De koncerner som en-
ligt 1 kap. 3 § ÅRL räknas som stora är de som under de två senaste räkenskapsåren uppfyllt 
minst två av följande kriterier; mer än 50 anställda i genomsnitt, en balansomslutning på mer 
än 40 miljoner kronor och en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor. De koncerner som 
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uppfyller dessa kriterier får välja mellan att antingen tillämpa K3 eller IFRS vid konsolidering 
till koncernrapporter, varför en beskrivning av de båda standarderna presenteras i nästa kapitel. 
Eftersom vi vill studera svenska onoterade koncerner i dagsläget har vi även avgränsat oss till 
att endast studera koncernrapporter för det senaste räkenskapsåret (år 2018).  
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2. Lagreglering - K3 och IFRS  
 

 

I detta kapitel presenteras en definition av begreppet koncern. Därefter ges en beskrivning av 
både det svenska redovisningssystemet K3 och det internationella redovisningssystemet IFRS, 
innan kapitlet avslutas med en beskrivning av likheter och skillnader mellan de två systemen. 

 
 
2.1 Vad är en koncern?  
 

En koncern består enligt 1 kap. 11 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), ABL, av ett moderbolag 
och minst ett dotterföretag. Aktiebolaget är ett moderbolag, och en annan juridisk person ett 
dotterföretag, om moderbolaget har kontroll över mer än hälften av rösterna i dotterföretaget. 
Enligt 6 kap. 1 § Bokföringslagen (SFS 1999:1078), BFL, ska alla aktiebolag upprätta en års-
redovisning vid slutet av varje räkenskapsår. Varje dotterföretag inom koncernen är en själv-
ständig juridisk enhet och ska därmed upprätta egna årsredovisningar, precis som vilket företag 
som helst. Dotterföretagens årsredovisningar ska sedan enligt 7 kap. ÅRL skickas till moder-
företaget som efter vissa justeringar konsoliderar dessa till en koncernrapport som visar hela 
koncernens ekonomiska ställning. Värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader görs 
i enighet med de bestämmelser som finns i Årsredovisningslagen, men även i enighet med 
antingen K3 eller IFRS. Val av redovisningsstandard ska enligt 5 kap. 1 § ÅRL framgå av de 
obligatoriska tilläggsupplysningarna, även kallade noter.  

2.2 BFNAR 2012:1 - Årsredovisning och koncernredovisning (K3)  
 
Redovisningssystemet K3 består enligt Bokföringsnämnden (2019) av allmänna råd och 
rekommendationer till stora svenska företag och koncerner. K3 innehåller regler för upp-
rättandet av årsredovisningar, årsbokslut och koncernredovisningar och är ett självständigt 
regelverk som ska tillämpas i sin helhet. Vid osäkerheter i bedömningen av transaktioner och 
andra affärshändelser ska vägledning sökas i punkter i K3 som behandlar liknande eller rela-
terade frågor. K3 är ett principbaserat regelverk, något som innebär att koncernerna vid upp-
rättandet av de finansiella rapporterna måste göra egna bedömningar vid värderingen, snarare 
än att följa explicit lagreglering.  
 

2.3 International Financial Reporting Standards (IFRS)  
 

IFRS är ett internationellt regelverk upprättat av IASB med syfte att skapa transparenta och 
tydliga jämförelser mellan koncernernas finansiella rapportering (IFRS u.å.). Det framkommer 
i IAS-utredningen (2003) att IFRS (då betecknat IAS) antagits av EU som den enda tillåtna 
redovisningsstandarden för samtliga börsnoterade koncerner inom gemenskapen från och med 
den första januari 2005. Margit Knutsson skriver följande om Sveriges tillämpning av IFRS. 

”Det finns som vi ser det ett klart värde i att det så långt möjligt etableras en uppsättning 
redovisningsregler som kan accepteras av börser och andra finansiella aktörer världen över. 
Med ett alltmer internationaliserat svenskt näringsliv med företag som verkar på en global 
marknad kan inte Sverige skapa egna redovisningslösningar utan måste istället följa den 
internationella utvecklingen.” (IAS-utredningen 2003, s.93) 
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Slutsatsen i IAS-utredningen (2003) var att alla svenska koncerner, börsnoterade som ono-
terade, skulle få möjlighet att upprätta sina finansiella rapporter i enighet med IFRS, och att en 
fullständig redovisning skulle underlättas för större koncerner. Däremot skulle de koncerner 
som valde att övergå till IFRS vara konsekventa och upprätta sin redovisning enligt denna 
standard fullt ut i alla avseenden.  

2.4 Likheter och skillnader mellan K3 och IFRS  
 
IFRS och K3 är enligt IAS-utredningen (2003) i stora drag mycket lika. Båda regelverken är 
principbaserade och syftar till att underlätta för koncernerna i sin värdering av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Marton (2013) menar att en fördel med principbaserad redo-
visning är att det möjliggör för koncernerna att på ett bättre sätt avspegla sin finansiella ställning 
och därmed presentera mer relevant information till omvärlden. Marton (2013) poängterar dock 
att det är viktigt att koncernerna verkligen tillåts göra egna bedömningar för att det princip-
baserade redovisningssystemet ska fungera i praktiken, något som innebär att revisionsbyråer 
inte ska kunna kräva att det just är deras tolkningar som ska följas. Däremot ska inte de egna 
bedömningarna kunna överdrivas, och därför är det viktigt att det finns revisorer som granskar 
de finansiella rapporterna.  

PWC (2016) skriver att den största skillnaden mellan de två redovisningssystemen är att IFRS 
i större utsträckning värderar tillgångar och skulder till verkligt värde, medan K3 värderar dessa 
till anskaffningsvärde. Det får som effekt att variationerna i resultaträkningen och eget kapital 
blir större vid tillämpningen av K3, något som kan medföra svårigheter vid tolkningen av 
koncernrapporterna för en ovan läsare. PWC (2016) skriver vidare att en annan väsentlig skill-
nad mellan regelverken är att det krävs att koncernen lämnar fler upplysningar i de finansiella 
rapporterna vid tillämpning av IFRS. Där ställs höga krav på att relevant och väsentlig infor-
mation ska lämnas i rapporterna från koncernen. Vid tillämpningen av K3 är det fortfarande 
viktigt att lämna relevant information för att ge läsaren av de finansiella rapporterna en full-
ständig och rättvisande bild av koncernen, men kraven på detta är inte lika högt ställda. 
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3. IFRS utifrån ett institutionellt perspektiv  
 

 

I detta kapitel presenteras en genomgång av den institutionella teorins grundantaganden. 
Inledningsvis ges en beskrivning av de tre formerna av isomorfism; tvingande, imitativ och 
normativ, innan fyra hypoteser baserade på tidigare forskningsresultat presenteras. Dessa 
hypoteser består av faktorer som mäter om det finns någon påverkan från de tre typerna av 
isomorfism. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den konstruerade undersökningsmodellen.  

 
 
3.1 Institutionell teori  
 
Institutionell teori erbjuder enligt Eriksson-Zetterquist (2009) ett alternativt synsätt till det 
vanliga antagandet om att organisationer ses som rationella verktyg. Grundantagandet inom 
den institutionella teorin är att organisationen påverkas av sin omgivning, det vill säga att 
organisationer följer samhällets normer, snarare än det rationella sättet att handla. Den 
institutionella teorin förklarar därför hur organisationer förändras, hur de påverkas av andra 
organisationer och hur de reagerar på samhällsförändringar, till exempel nya idéer, moden och 
trender. Även Meyer och Rowan (1977) menar att den rationella synen på företaget, det vill 
säga att beslut fattas utifrån det alternativ som är mest lämpligt, medför en del svagheter. Meyer 
och Rowan (1977) menar vidare att många aspekter i den formella strukturen som företagen 
befinner sig i är starkt institutionaliserade och fungerar som myter, det vill säga föreställningar 
om hur något ska vara. Centralt inom den institutionella teorin är antagandet om att företaget 
anpassar sig till omvärlden för att på så sätt skaffa sig legitimitet. Tekniska redovisnings-
lösningar behöver inte nödvändigtvis vara de mest effektiva, utan tillämpas för att få företaget 
att framstå som lämplig och modern. Om ett företag inte anpassar sig till dessa myter kommer 
den att framstå som avvikande, nonchalant och icke-legitim. 

I en annan studie, som tillsammans med Meyer och Rowan (1977) räknas som en av de två 
grundpelarna inom den institutionella teorin, tog DiMaggio och Powell (1983) reda på varför 
organisationer blev alltmer lika varandra, trots att deras verksamheter var olika. Besluten hade 
i många fall flyttats från de konkurrerande organisationerna på marknaden till staten och de 
professionella yrkesutövarna. När organisationerna gick ihop till en bransch uppstod en paradox 
som innebar att de i sin strävan efter att bli differentierade istället blev alltmer lika varandra. 
För att förklara detta använde sig DiMaggio och Powell (1983) av begreppen organisationsfält 
och isomorfism.  
 

3.1.1 Organisationsfält  
 
Ett organisationsfält utgörs enligt DiMaggio och Powell (1983) av en grupp organisationer som 
verkar inom en och samma bransch eller är kopplade till varandra i form av leverantör, produ-
cent eller återförsäljare. Organisationer inom ett fält påverkar inte bara varandra genom direkt 
interaktion utan även genom kulturella och normativa processer. När en organisation tillhör ett 
fält kan den få den legitimitet som behövs för att erhålla arbetskraft eller andra resurser som är 
väsentliga för organisationens överlevnad. När ett organisationsfält väl är etablerat kommer det 
utmärkas av homogenitet. 
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3.2 Isomorfism  
 

DiMaggio och Powell (1983) identifierar tre olika typer av isomorfism som har stort inflytande 
på organisationer; tvingande som härrör från politiskt inflytande och legitimitetsproblem, 
imitativ som sker till följd av svar på osäkerhet och normativ som är associerad med professio-
nalisering. I nedanstående avsnitt beskrivs de tre typerna av isomorfism närmare, där även ett 
antal faktorer som anses ha en inverkan på koncerners tillämpning av IFRS presenteras. 
 

3.2.1 Tvingande isomorfism  
 
Den tvingande isomorfismen innefattar enligt DiMaggio och Powell (1983) både formella och 
icke formella påtryckningar från omvärlden, det vill säga press från utomstående organisationer 
som den egna organisationen är beroende av. Denna press formuleras ofta som en övertalning, 
till exempel att de starka organisationerna i ett fält kräver att de svagare ska anpassa sig. 
Eriksson-Zetterquist (2009) tillägger att dessa påtryckningar i synnerhet kommer från de 
lagstiftande organen, men att de även kan komma från börsmarknaden eller från kreditgivare. 
Detta uttrycks ofta i olika sätt att lagreglera hur årsrapporter och finansiella rapporter ska 
upprättas. Touron (2005) hävdar att ett centralt begrepp inom den tvingande isomorfismen är 
makt, och att det framförallt finns två intressenter som kontrollerar denna makt. Dels staten 
med dess offentliga lagar, men även investerare som koncernen är beroende av och som besitter 
de ekonomiska resurser koncernen behöver. Om koncernen har någon form av anknytning till 
andra koncerner som enligt lag är tvingade att tillämpa IFRS, kommer koncernen också tillämpa 
IFRS för att få legitimitet.  

Internationellt ägande: Hassan, Ranking och Lu (2014) förklarar att tvingande isomorfism har 
resulterat i att koncerner som befinner sig i en internationell miljö tvingats till att tillämpa 
internationella redovisningsstandarder, i synnerhet IFRS. När koncernen som helhet består av 
många utländska företag är det viktigt att den finansiella informationen är av hög kvalitet och 
möter behoven från ett större antal användare, till skillnad från om koncernen endast bedriver 
verksamhet i ett land. Detta är kriterier som IFRS uppfyller. Hassan, Ranking och Lu (2014) 
förklarar vidare att koncerner med ett stort antal utländska dotterföretag utsätts för större tving-
ande påtryckningar från omgivningen då de även måste anpassa sig efter de utländska intre-
ssenterna. André, Walton och Yang (2012) hävdar på samma sätt som Hassan, Ranking och Lu 
(2014) att internationellt ägande är en viktig faktor vid byte av redovisningsstandard. Koncerner 
vars verksamhet är globalt inriktad upplever en större press att tillämpa IFRS än de koncerner 
vars verksamhet endast sker på nationell nivå. De koncerner med en stor andel utländska dotter-
företag är ofta finansierade med utländsk valuta, något som innebär att investerarna sätter press 
på koncernen att tillämpa en internationell redovisningsstandard. De ovannämnda teoretiska 
antagandena mynnar ut i följande hypotes. 

H1: Koncerner med stort internationellt ägande tenderar att tillämpa IFRS. 
 

3.2.2 Imitativ isomorfism  
 
DiMaggio och Powell (1983) menar däremot att isomorfism inte bara härrör från tvång, utan 
osäkerhet är även en kraftfull påtryckning som medför att organisationer blir mer lika varandra. 
Detta kallas för imitativ isomorfism. När nya tekniker inom ett organisationsfält är dåligt 
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utforskade, när mål är tvetydiga eller när omgivningen är osäker, omorganiserar sig orga-
nisationerna i ett fält för att likna mer framgångsrika organisationer istället för att hitta egna 
lösningar. Eriksson-Zetterquist (2009) tillägger att denna imitation kan leda till att organisa-
tionen visar sig vara legitim i förhållande till de organisationer som inte tillämpar samma 
lösningar, utan att det ska kosta för mycket. Den imiterande organisationen kan göra dessa 
anpassningar medvetet, men även omedvetet. 

Koncernstorlek: Koncernstorlek är enligt Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012) en faktor som 
påverkar koncernerna att tillämpa IFRS som redovisningsstandard. De menar, precis som 
Eriksson-Zetterquist (2009), att samhället förväntar sig att stora koncerner redan producerar en 
hög nivå av informationsutlämnande, och att IFRS därför gradvis blivit den standard som 
tillämpas av större koncerner. De ekonomiska kostnaderna för att byta redovisningsstandard 
blir lägre för dessa än för de mindre koncernerna som inte tar fram samma höga nivå av in-
formation. Förutom dessa ekonomiska kostnader uppstår även politiska kostnader som driver 
större koncerner att lämna fler upplysningar. Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012) förklarar 
vidare att tillämpningen av IFRS i stor utsträckning har uppstått till följd av att de stora kon-
cernerna imiterar de börsnoterade koncernerna i ett försök att vinna legitimitet. Även Tarca 
(2004) menar att de stora koncernerna imiterar varandra i att tillämpa IFRS för att på så sätt öka 
sin legitimitet. Koncerner anpassar sig efter institutionella påtryckningar genom att tillämpa 
IFRS, något som signalerar att deras finansiella information är av hög kvalitet. Tarca (2004) 
påstår vidare att större koncerner är mer benägna att vara internationella och har därmed större 
användning av en internationell redovisningsstandard som IFRS. Utifrån den teoretiska besk-
rivningen kan följande hypotes kopplas till den imitativa isomorfismen. 

H2: Större koncerner tenderar att tillämpa IFRS.  

Bransch: Tarca (2004) påstår att mindre framgångsrika koncerner inom en bransch tenderar att 
imitera mer framgångsrika koncerner för att bli konkurrenskraftiga och på så sätt vinna legi-
timitet. Tillämpar en majoritet av koncernerna en specifik redovisningsstandard, kommer detta 
att imiteras av de övriga koncernerna i branschen. IFRS tenderar därför att tillämpas gruppvis, 
även om detta kan variera på grund av branschspecifik redovisningsreglering eller praxis. Även 
Touron (2005) menar att bransch är en viktig faktor som påverkar bytet av redovisningsstan-
dard. Touron (2005) såg tydligt att koncernerna i Frankrike bytte redovisningsstandard som en 
direkt konsekvens av att de mest framgångsrika koncernerna inom branschen gjort det. Utifrån 
denna beskrivning kan ytterligare en hypotes kopplas till den imitativa isomorfismen. 

H3: Koncerner inom samma bransch tenderar att tillämpa IFRS 
 

3.2.3 Normativ isomorfism  
 
Den normativa isomorfismen innefattar enligt DiMaggio och Powell (1983) det inflytande som 
professioner och utbildningar har, det vill säga deras rekommendationer om hur något ska vara. 
Eriksson-Zetterquist (2009) menar att professionalism avser ett yrkes gemensamma strävan 
efter vilka metoder som ska användas för att skapa en gemensam förståelse. För det första finns 
det från samhällets sida ett ökat krav på formell utbildning på universitetsnivå. För det andra 
utvecklas professionella nätverk när organisationer anställer medarbetare från organisationer 
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med liknande struktur, något som leder till att normer sprids från organisation till organisation. 
DiMaggio och Powell (1983) förklarar vidare att socialisation är ett annat viktigt begrepp inom 
den normativa isomorfismen. Socialisation innebär att de som ingår i professionen uppmuntras 
till att uppföra sig på samma sätt, använda ett visst språk eller att tilltala andra organisationer 
på ett liknande sätt. Ett exempel på detta är när organisationen anställer nyckelpersoner med 
liknande bakgrund och samma karriärsteg i grunden. 

The big 4: Hassan, Rankin och Lu (2014) menar att en typ av professionalism är att större 
internationella revisionsbyråer är mer benägna att uppmuntra sina klienter att använda IFRS, 
då dessa byråer har mer erfarenhet av att tillämpa denna redovisningsstandard än vad mindre 
revisionsbyråer har. Hassan, Rankin och Lu (2014) menar därför att det borde finnas ett sam-
band mellan internationella revisionsbyråer och tillämpningen av IFRS, och att koncerner som 
granskas av en av The big 4 därmed bör vara mer benägna att tillämpa IFRS. The big 4 består 
enligt Bokföring.org (u.å.) av PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Dessa företag står 
tillsammans för lite mer än 80 procent av den totala marknadsandelen i världen. Även Iatridis 
(2012) menar att revisionsbyråer har stort inflytande på sina klienter, och att dessa uppmuntras 
att tillämpa IFRS. Utifrån denna beskrivning kan en sista hypotes tillhörande den normativa 
isomorfismen konstrueras.  

H4: Koncerner som har en revisionsbyrå utav The big 4 tenderar att tillämpa IFRS. 
 

3.3 Undersökningsmodell  
 
Den institutionella teori som används i studien är väletablerad och används fortfarande i stor 
utsträckning i nutida forskning. Sammanfattningsvis har vi i den teoretiska genomgången valt 
att använda faktorerna internationellt ägande, koncernstorlek, bransch och The big 4 för att 
mäta de olika typerna av isomorfism. Vi har valt dessa genom att ta de viktigaste faktorerna 
från studier om IFRS och isomorfism och därefter konstruerat en egen undersökningsmodell. 
De olika typerna av isomorfism kan mätas med hjälp av många olika faktorer, men det är inte 
rimligt att inkludera alla dessa i en enskild modell som förklarar koncernernas tillämpning av 
IFRS. Vi är således medvetna om att det finns andra faktorer som påverkar, och som inte inklu-
deras i denna modell, men det lämnar vi öppet till fortsatta studier inom området. Den konstru-
erade undersökningsmodellen presenteras nedan i figur 1, och visar hur de tre olika typerna av 
isomorfism med tillhörande faktorer har ett samband med tillämpningen av IFRS. Sambanden 
representeras av pilar som går från vänster till höger, vilket innebär att vi gör ett antagande om 
att sambandet endast är riktat från de olika typerna av isomorfism till att tillämpa IFRS, och 
inte åt motsatt håll. Detta antagande kommer att prövas i analysen. Ett annat antagande vi gör 
är att det inte finns någon samvariation mellan de fyra faktorerna, något som också kommer att 
prövas i analysen.  
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Figur 1. Undersökningsmodell 

Källa: Jacobsen (2017). Egen konstruktion av en kausalmodell. 
 

Denna studie avser att besvara forskningsfrågan om vilka typer av isomorfism som påverkar de 
onoterade koncernerna att tillämpa IFRS, detta genom att testa huruvida modellens fyra hypo-
teser verkligen påverkar koncernerna. För att kunna testa detta menar Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2018) att hypoteser bör formuleras i form av en nollhypotes (H0) och alternativ-
hypotes (HA). Alternativhypotesen speglar det forskaren vill få bekräftat, vilket i vårt fall är den 
institutionella teorins antagande, medan nollhypotesen beskriver motsatsen. Syftet är att kunna 
bekräfta alternativhypotesen genom att förkasta nollhypotesen, och därför har våra fyra hypo-
teser formulerats på detta sätt nedan.  
 
Hypoteser   
 
H10 

 
Koncerner med stort internationellt ägande tenderar inte att tillämpa IFRS 
 

H1A Koncerner med stort internationellt ägande tenderar att tillämpa IFRS  
 

H20 Större koncerner tenderar inte att tillämpa IFRS 
 

H2A Större koncerner tenderar att tillämpa IFRS 
 

H30 Koncerner inom samma bransch tenderar inte att tillämpa IFRS  
 

H3A Koncerner inom samma bransch tenderar att tillämpa IFRS 
 

H40 Koncerner som har en av The big 4 tenderar inte att tillämpa IFRS 
 

H4A Koncerner som har en av The big 4 tenderar att tillämpa IFRS 
 

Internationellt ägande  

Koncernstorlek  
 
orienteringFöretagsstorle
k Före 
Bransch 

The big 4 

TVINGANDE ISOMORFISM 

IMITATIV ISOMORFISM 

NORMATIV ISOMORFISM 

Tillämpar IFRS 

H1 

H2 
 
H3 
 

H4 
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4. Metod  
 

 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod. Kapitlet inleds med en beskrivning av vald 
undersökningsdesign, metod för insamling av data och undersökningsobjekt, innan de olika 
variablerna specificeras. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilka analysmetoder som 
kommer tillämpas. 

 
 
4.1 Undersökningsdesign  
 
För att testa hypoteserna i vår undersökningsmodell kommer en empirisk undersökning att 
genomföras. Då syftet med studien är att ta reda på varför onoterade koncerner övergår till att 
tillämpa IFRS när de enligt lag inte behöver göra det, kommer tidigare forskning om byte av 
redovisningsstandard samt den teoretiska referensramen att användas för att samla in, bearbeta 
och analysera data. De fyra hypoteserna kommer att testas på ett urval av svenska onoterade 
koncerner, där målet är att genom urvalet kunna dra slutsatser om hela populationen. Detta 
kallar Bryman och Bell (2017) en statistisk generalisering. Vi kommer att undersöka ett fåtal 
variabler på ett stort antal enheter, något som enligt Jacobsen (2017) karaktäriserar en extensiv 
undersökningsdesign. Denna design är fördelaktig när syftet är att göra en statistisk generali-
sering. Eftersom vi har valt att endast studera koncernredovisningar för det senaste räkenskaps-
året, innebär det att vi kommer göra en tvärsnittsstudie, något som enligt Bryman och Bell 
(2017) innebär att urvalet studeras vid en viss tidpunkt. En nackdel med en tvärsnittsstudie är 
att det är svårt att specificera en hållbar tidsmässig relation, det vill säga att det är svårt att slå 
fast orsaksordningen mellan variablerna. För att med säkerhet kunna styrka att orsaksordningen 
stämmer överens med undersökningsmodellen, kommer vi att kontrollera detta i analysen.  
 

4.1.1 Forskningsstrategi och forskningsansats  
 

Vi kommer att tillämpa en kvantitativ metod då vi samlar in, bearbetar och analyserar data-
materialet. En kvantitativ metod innebär enligt Jacobsen (2017) att datamaterial samlas in med 
hjälp av siffror, och inte av ord som i den kvalitativa metoden, vilket gör den tillämpbar för vårt 
syfte. Orsaken till att denna forskningsstrategi väljs är att den är fördelaktig när man studerar 
stora mängder data och vill se samband ur detta. Bryman och Bell (2017) skriver att en fördel 
med den kvantitativa metoden är att det går att beskriva förhållanden i statistiska mått, något 
som medför att generaliseringar kan göras. Jacobsen (2017) menar att en annan fördel är att 
forskaren kan förhålla sig objektiv till det som undersöks. Vi kommer att studera koncern-
redovisningar, och där finns all information redan tillgänglig, något som minimerar risken att 
påverka undersökningsobjekten. Utifrån detta anser vi att den kvantitativa metoden är den mest 
lämpliga för att få en enkel och tydlig överblick över de samband vi vill undersöka. Då vi tar 
utgångspunkt i tidigare forskning och den teoretiska referensramen för att dra slutsatser om hela 
populationen, använder vi oss av en deduktiv ansats. En deduktiv ansats karaktäriseras enligt 
Bryman och Bell (2017) i många fall av att hypoteser formuleras utifrån teoretiska övervägan-
den, som sedan förkastas eller bekräftas med hjälp av statistiska undersökningar.  
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4.2 Metod för insamling av data  
 

Vid sökningen av de artiklar som använts i inledningen och den teoretiska referensramen, har i 
huvudsak två databaser använts; Business Source Premier och Google Scholar. Först sökte vi 
efter artiklar som hade med det identifierade problemet att göra, de sökord som användes var 
Accounting, Accounting standards, IFRS och Voluntary IFRS. Dess sökord gav oss många 
träffar, och därför sorterade vi bort de artiklar som inte var de Peer Reviewed. När vi hittat 
artiklar som beskriver tillämpningen av IFRS, har vi tittat på vilka källor studien bygger på 
samt om den varit citerad i Google Scholar. Detta har resulterat i en kedja av artiklar som 
beskriver utvecklingen inom området. I ett andra steg sökte vi efter artiklar som behandlade 
institutionell teori, de sökord som användes var Institutional theory, Isomorphism, IFRS + 
Institutional theory och IFRS + Isomorphism. Till att börja med har vi valt de artiklar som 
ligger till grund för den institutionella teorin, det vill säga artiklar av Meyer och Rowan (1977) 
samt av DiMaggio och Powell (1983). Därefter har artiklar som beskriver problemet utifrån 
den institutionella teorin inhämtats för att se vilka faktorer som har använts tidigare och på 
vilket sätt de har använts. Då den institutionella teorin är väldigt bred har vi framförallt av-
gränsat oss till att söka på artiklar som behandlar isomorfism och IFRS. Även här har vi tittat 
på vilka källor studien bygger på samt om den varit citerad i Google Scholar. 

Till den empiriska undersökningen har databasen Retriever Business använts för att söka fram 
vårt datamaterial. Göteborgs Universitetsbibliotek (u.å.) förklarar att databasen innehåller 
information om alla svenska koncerner, det vill säga uppgifter om koncernstrukturer och 
koncernrapporter med kompletta resultat- och balansräkningar. De sökkriterier vi har använt är 
följande. 

* Aktiebolag 
* Koncerner 
* Redovisning från det senaste räkenskapsåret  
* Ej registrerade i börslistor 
* Omsättning på minst 80 miljoner 
* Balansomslutning på minst 40 miljoner 

Dessa sökkriterier har valts för att resultatet endast ska omfatta de koncerner som faller inom 
de valda avgränsningarna i avsnitt 1.6. Det sista kriteriet i 1 kap. 3 § ÅRL, antal anställda i 
genomsnitt, har inte varit möjligt att sortera efter i Retriever Business, något som diskuteras i 
nästa avsnitt. 

4.3 Undersökningsobjekt  
 
Till skillnad från den kvalitativa metoden, vars resultat kan vara svåra att generalisera, kan 
kvantitativa undersökningar enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) konstrueras så att 
resultaten från ett stickprov även blir giltiga för hela populationen. För att kunna göra denna 
generalisering krävs det dock att forskaren måste acceptera en viss precisionsförlust i sina 
mätningar, det vill säga vara medveten om att resultaten kan innehålla en viss statistisk fel-
marginal. Två typer av felmarginaler är bortfall och att populationen och urvalsramen inte stäm-
mer överens, något som visas nedan i figur 2. 
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Figur 2. Population, urvalsram, urval och bortfall 

Källa: Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) s.103 
 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) skriver att forskaren bör skilja på population och 
urvalsram vid statistiska undersökningar. Populationen består av alla individer som har den 
egenskap man vill undersöka, det vill säga alla de svenska onoterade koncernerna, medan 
urvalsramen består av de koncerner som finns tillgängliga på Retriever Business. I vårt fall kan 
det uppstå två typer av problem vid matchning av population och urvalsram, dels att vissa 
koncerner inte finns med på Retriever Business, och dels att det inkluderas koncerner som inte 
längre är aktiva. Det första problemet kan vi inte göra så mycket åt, då det inte går att kontrollera 
hur många koncerner som saknas i Retriever Business. Däremot går det att anta att detta bortfall 
är marginellt då all data är hämtad från Bolagsverket, dit alla koncerner måste lämna sina 
uppgifter. Det andra problemet kan bli mer aktuellt, men det är även något vi kan kontrollera i 
vårt urval. För att undvika onödigt bortfall i urvalet kan vi redan i våra sökkriterier sortera bort 
de koncerner som inte har någon redovisning från det senaste räkenskapsåret. Detta innebär att 
vår population och urvalsram stämmer väl överens, något som Djurfeldt, Larsson och Stjärn-
hagen (2018) menar är fördelaktigt när urvalet sedan ska göras ur urvalsramen. Som tidigare 
nämnt i avsnitt 4.2 gick det inte att ange antal anställda i medeltal som sökkriterium, något som 
kan medföra att vissa koncerner inte kommer med i urvalet. Enligt 1 kap. 3 § ÅRL benämndes 
de koncerner som uppfyller två av tre kriterier de senaste två räkenskapsåren som stora. I vårt 
fall omfattas endast kombinationen omsättning och balansomslutning, något som gör att det 
kan finnas koncerner som skulle ha varit med i urvalsramen om det hade gått att söka på fler 
kombinationer. Detta är något som måste tas i beaktning när en generalisering sedan ska göras. 
 

4.3.1 Urval  
 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) förklarar att den vanligaste urvalsmetoden vid 
statistiska undersökningar är ett obundet slumpmässigt urval (OSU), något som medför att alla 
undersökningsenheter har lika stor chans att komma med i urvalet. En nackdel med ett OSU är 
att precisionen kan bli låg om den andel av undersökningsenheterna som har den egenskap man 
vill undersöka är liten. Då det finns en stor spridning på de koncerner som omfattas av kri-
terierna i avsnitt 4.2, bland annat i storlek på omsättning, har vi istället valt att göra ett obundet 
systematiskt urval. Ett obundet systematiskt urval innebär enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärn-
hagen (2018) att undersökningsenheterna istället dras med ett visst intervall utifrån en förut-
bestämd lista. Detta är i många fall likvärdigt med ett OSU men betydligt mer praktiskt att 

 
  

Population  
Urvalsram 

Bortfall Urval   
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hantera. En första sökning i Retriever Business den 25e november 2019 gav efter filtrering av 
de valda sökkriterierna ett resultat på 4 533 koncerner. Som förklaras nedan i avsnitt 4.5 kom-
mer vi att göra en logistisk regression och precis som i alla andra multivariata analysmodeller 
måste forskaren enligt Hair Jr., Black, Babin och Anderson (2019) ta hänsyn till storleken på 
det urval som analyseras. Något som skiljer logistisk regression från andra tekniker, är att det 
krävs ett större urval än vid multipel regression, helst ett urval över 400. För att uppnå ett urval 
som överstiger detta valdes att inkludera 10 procent av koncernerna i urvalet. Koncernerna sor-
terades efter storlek på omsättning, och var tionde koncern valdes med en slumpmässig start på 
koncern nummer tio. Detta resulterade till en början i att 452 koncerner inkluderades i studien.  
 

4.4 Variabler  
 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) skriver att den första frågan en forskare behöver 
ställa sig vid en statistisk undersökning är vilka typer av variabler som ingår i studien, då det är 
detta som ligger till grund för vilken typ av analysmetod som kan tillämpas. De indelningar 
som görs är vilken skala variabeln tillhör, huruvida den är kvalitativ eller kvantitativ och om 
den är diskret eller kontinuerlig. 
 

4.4.1 Beroende variabel  
 
Den beroende variabeln i vår undersökningsmodell är tillämpar IFRS. Information om detta 
hämtas genom att läsa de inledande noterna i respektive koncernredovisning. Som tidigare näm-
nt i avsnitt 2.1 måste val av redovisningsstandard enligt 5 kap. 1 § ÅRL framgå i dessa noter, 
något som innebär att risken för bortfall på grund av ofullständiga uppgifter kring den beroende 
variabeln minimeras. I vårt fall har den beroende variabeln två utfall; tillämpar IFRS (betecknas 
1) och tillämpar inte IFRS (betecknas 0), det vill säga att variabeln är binär (Hair Jr. et. al. 
2019). Tabellen nedan visar en sammanställning av variabeltyp, skala, värde och mått för den 
beroende variabeln. Då tillämpar IFRS är en binär variabel tillhör den de kvalitativa variablerna, 
och eftersom den endast kan anta värdena 0 och 1 är variabeln både diskret och på nominalskala. 
 
Tabell 1. Sammanställning av variabeltyper och skalor; beroende variabel 

Variabel  Typ  Skala Variabelvärde Mått  
Tillämpar IFRS Binär   Nominalskala Diskret   0/1  

 
Källa: Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) s.42, egen tolkning av vår beroende variabel.  
 
4.4.2 Oberoende variabler  
 

Den första oberoende variabeln i vår undersökningsmodell är internationellt ägande. Vi har 
valt att definiera internationellt ägande som den andel av företagen i koncernen som har sitt säte 
i andra länder än i Sverige. Information kring detta finns under fliken koncernträd på Retriever 
Business, något som innebär att det även här är en liten risk för bortfall. För att beräkna inter-
nationellt ägande, dividerar vi antalet utländska företag med det totala antalet företag i koncern-
en. Detta mäts på en skala mellan 0 och 1. 

Den andra oberoende variabeln i vår undersökningsmodell är koncernstorlek. Det finns enligt 
Broberg, Tagesson och Collin (2010) många sätt att räkna på koncernstorlek, bland annat de tre 
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kriterierna omsättning, antal anställda i medeltal och balansomslutning i 1 kap. 3 § ÅRL. Då 
det är omsättning som används för att sortera koncernerna i urvalet är det även det som kommer 
användas för att mäta koncernstorlek. Skalan ligger mellan 0 och ∞. 

Den tredje oberoende variabeln i vår undersökningsmodell är bransch. För att dela upp koncern-
erna i olika branscher kommer SNI-koder att tillämpas, det vill säga grupper för att klassificera 
företag, koncerner och arbetsställen utifrån vilken verksamhet de bedriver (SCB u.å.). Det finns 
i dagsläget 21 huvudgrupper för indelning enligt SNI, vilka presenteras i bilaga 1. Vi har valt 
att lägga till en grupp (22) för de koncerner som saknar SNI-kod. Uppgift om vilken bransch 
som koncernen tillhör finns på Retriever Business. I de fall där en koncern är verksam inom 
flera branscher kommer den SNI-kod att väljas där företaget har sin huvudsakliga verksamhet, 
det vill säga att det är den mest framträdande koden som kommer att väjas. Variabeln bransch 
är en kategorisk variabel på nominalskalan, det vill säga att siffrorna som representerar vilken 
bransch koncernen tillhör inte i sig har någon matematisk innebörd. För att kunna inkludera en 
sådan variabel i en regressionsanalys krävs det enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) 
att varje kategori konverteras om till dummyvariabler (där varje bransch på samma sätt som 
tillämpar IFRS delas upp i antingen 1 eller 0). En konvertering av branscherna finns i bilaga 2. 

Den fjärde och sista oberoende variabeln i vår undersökningsmodell är The big 4. Som tidigare 
nämnt består The big 4 av världens fyra största revisionsbyråer, det vill säga PwC, Ernst & 
Young, KPMG och Deloitte (Bokföring.org u.å.). Uppgift om vilken revisionsbyrå som gran-
skar koncernredovisningen måste framgå i revisionsberättelsen. Koncerner som har någon av 
The big 4 som påskrivande revisor betecknas 1 medan koncerner som inte har någon av The 
big 4 som påskrivande revisor att betecknas 0. 

Tabellen nedan visar en sammanställning av variabeltyper, skalor, värden och mått för de obe-
roende variablerna. Internationellt ägande och koncernstorlek är kvantitativa variabler, bransch 
är en kvalitativ variabel och The big 4 är en binär variabel. 

Tabell 2. Sammanställning av variabeltyper och skalor; oberoende variabler 

Variabel  Typ  Skala Variabelvärde Mått  
Internationellt ägande Kvantitativ  Kvotskala Kontinuerlig  0 - 1  
Koncernstorlek  Kvantitativ Kvotskala Kontinuerlig  0 - ∞ 
Bransch  Kategorisk  Nominalskala Diskret  1 – 22 (0/1) 
The big 4  Binär Nominalskala  Diskret  0/1 

 
Källa: Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) s.42, egen tolkning av våra oberoende variabler.  
 
4.5 Analysmetod  
 
Under insamlingen och sammanställningen av data från Retriever Business kommer vi att an-
vända oss av datorprogrammet Excel, detta för att underlätta hanteringen av information då data 
kommer inhämtas kring fem variabler för 452 koncerner. Det insamlade datamaterialet kommer 
sedan genomgående att analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vissa beräkningar 
kommer även att göras för hand. 
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Det empiriska materialet kommer att analyseras i tre steg med hjälp av fyra analysmetoder; 
Först genom frekvensfördelningar och korrelationsanalyser för de enskilda variablerna, där-
efter analyseras den totala undersökningsmodellen med hjälp av en logistisk regression. Slut-
ligen kommer de kvantitativa variablerna analyseras med en logistisk regression i form av gra-
fer över sannolikheten att tillämpa IFRS, medan de kvalitativa variablerna kommer analyseras 
med korstabeller och Chi2-test. Att analysen är uppdelad i tre steg är inte bara nödvändigt på 
grund av att studien behandlar olika variabeltyper, utan det kan också vara fördelaktigt för att 
kunna dra slutsatser på ett mer tillförlitligt sätt. Om analysmetoderna visar att det föreligger 
olika resultat, är risken stor att man därför hade dragit felaktiga slutsatser genom att enbart utgå 
ifrån en analysmetod. 

4.5.1 Logistisk regression  
 
Edling och Hedström (2003) förklarar att en multipel regressionsanalys är en bra analysmetod 
när undersökningsmodellen har en beroende variabel Y och flera oberoende variabler X. I vår 
studie betecknas tillämpar IFRS som Y, medan X representeras av någon av de oberoende 
variablerna internationellt ägande, koncernstorlek, bransch eller The big 4. Eftersom den be-
roende variabeln visar på en sannolikhet för ett visst utfall, är den enligt Edling och Hedström 
(2003) begränsad till intervallet 0 till 1. Det innebär att sannolikheten aldrig kan understiga 0 
procent och aldrig överstiga 100 procent. När den beroende variabeln endast kan anta två vär-
den, 0 eller 1, kommer en vanlig regressionsmodell att strida mot dessa principer, se den 
streckade pilen i figur 3 nedan. Detta innebär att det inte går att använda en vanlig linjär sanno-
likhetsmodell utan att en annan teknik måste tillämpas, till exempel en logistisk regression som 
är speciellt framtagen för dessa typer av problem.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Uppskattade värden för linjär multipel regression och logistisk regression 

Källa: Hair Jr., Black, Babin och Anderson (2019). S.554. Egen översättning  

Hair Jr. et. al. (2019) skriver att en logistisk regression är en lämplig teknik när den beroende 
variabeln analyseras med flera oberoende variabler, men är även fördelaktig vid analys av en-
skilda kvantitativa variabler. En analys med hjälp av en logistisk regression bör göras i sex steg; 
specificera variablerna i undersökningsmodellen, bestämma urvalsstorlek, se till att de under-
liggande antagandena är korrekta, göra en korrelationsanalys över de oberoende variablerna, 
göra beräkningar och dra slutsatser. De första två stegen behandlades i avsnitt 4.3.1 och 4.4 och 

Icke linjär logistisk regression  

Linjär multipel regression  

X Y=0 

Y=1 
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kommer därför inte behandlas ytterligare här. Steg tre till sex kräver att data har samlats in och 
kommer därför att behandlas i analysen.  
 
4.5.2 Chi2-test  
 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) skriver att ett Chi2-test är en analys av skillnaden 
mellan de observerade (O) och de förväntade (E) frekvenserna i en korstabell. De observerade 
frekvenserna omfattar de värden som erhålls vid den faktiska undersökningen, medan de för-
väntade frekvenserna är den fördelning som vi kan förvänta oss om variablerna saknar ett sam-
band med varandra, det vill säga är oberoende. De förväntade frekvenserna räknas ut med hjälp 
av nedanstående matematiska formel. 

          Förväntad frekvens (E) = Radsumma * Kolumnsumma / Totalt antal observationer 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) tillägger dock att det inte räcker med att det finns en 
skillnad mellan de observerade och förväntade frekvenserna för att det ska finnas ett statistiskt 
samband. Detta samband måste överskrida ett visst kritiskt värde för att vi ska kunna utesluta 
att det inte beror på slumpen. Ju mer de observerade frekvenserna avviker från de förväntade, 
desto säkrare kan vi vara på att sambandet stämmer. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) 
skriver att ett Chi2-test dock har två begränsningar. För det första kan ett Chi2-test inte an-
vändas om fler än 20 procent av cellerna har en förväntad frekvens som understiger 5, i sådana 
fall måste kategorier slås samman för att frekvenserna ska öka. Alternativet är att använda ett 
exakt test. För det andra är det viktigt att understryka att ett Chi2-test inte mäter styrkan på 
sambandet utan endast anger om det finns ett samband. Hur mycket kan vi inte veta.  

Ett Chi2-test ska enligt Örebro Universitets Formelsamling (2018) göras i sex steg; konstruera 
en nollhypotes och en mothypotes, specificera en signifikansnivå, konstruera en teststatistika, 
bestämma en beslutsregel, göra beräkningar och dra slutsatser. Det första steget behandlades i 
avsnitt 3.3 och kommer därför inte behandlas ytterligare här. Edling och Hedström (2003) för-
klarar att en signifikansnivå anger hur stor risken är att förkasta nollhypotesen givet att den är 
sann. Vi har valt att använda 5 procents signifikans (α = 0.05) då detta är det mest förekom-
mande. Den teststatistika som används vid Chi2-test betecknas med Qobs och räknas ut med 
nedanstående formel. (Örebro Universitets Formelsamling 2018) 

          Qobs = Σ (Oi-Ei)2/Ei 

Det fjärde steget, bestämma en beslutsregel, görs enligt Örebro Universitets formelsamling 
(2018) utifrån antalet rader och kolumner som finns i korstabellen. Nollhypotesen kan förkastas 
om förhållandena i nedanstående matematiska formel är uppfyllda, det vill säga om Qobs över-
stiger det kritiska gränsvärde som gäller för just den tabellen. 

          Qobs > χ2α (k-1)*(r-1) FG. 

          r = antal rader  
          k = antal kolumner  
          FG = antal frihetsgrader  
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Steg fyra till sex kräver, precis som för en logistisk regression, att data är insamlad. Dessa steg 
kommer därför att behandlas i analysen.  

4.6 Uppdaterad undersökningsmodell 
 

Under perioden för insamling av data upptäcktes det att fördelningen av antalet koncerner i res-
pektive bransch var väldigt snedfördelad då vissa branscher innehöll många koncerner medan 
andra branscher inte blev representerade alls, se bilaga 3. Något annat som också är värt att no-
tera är att hela 67 koncerner, cirka 17 procent, saknade SNI-kod. Att så pass många koncerner 
saknade SNI-kod skulle för vår del kunna innebära att fördelningen egentligen ser annorlunda 
ut och att det därmed både kan finnas samband som vi inte kan se, men även visa på samband 
som egentligen inte finns. Kombinationen av att det är en stor snedfördelning och ett stort bort-
fall medför även svårigheter vid generaliseringen till populationen. För att inte på något sätt 
påverka utfallet från de andra variablerna har vi därför valt att inte inkludera bransch i under-
sökningsmodellen då alla variabler kommer att prövas tillsammans i den logistiska regression-
en. Något som är värt att poängtera är att det hade blivit problematiskt att konvertera bransch 
till dummyvariabler även om fördelningen hade sett annorlunda ut, detta då den är uppdelad i 
22 olika grupper. Vid en jämn fördelning hade varje grupp i genomsnitt bestått av 18 koncerner 
där endast en eller två hade tillämpat IFRS, något som inte är fördelaktigt när forskaren vill 
göra generaliseringar till hela populationen. Sammanfattningsvis kommer vi därför enbart att 
testa hypotes H1, H2 och H4 i vår logistiska regression, se figur 4 nedan. Konsekvenser av detta 
diskuteras vidare i det avslutande kapitlet, diskussion.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Uppdaterad undersökningsmodell 

Källa: Jacobsen (2017). Egen konstruktion av en kausalmodell. 
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5. Empiri och analys  
 

 

I detta kapitel presenteras en genomgång av det insamlade datamaterialet. En beskrivning ges 
av bortfall innan en analys av samtliga variabler i undersökningsmodellen genomförs i fyra 
steg; frekvensfördelningar, korrelationsanalys, logistisk regression samt Chi2-test. Kapitlet 
avslutas med en analys av de isomorfistiska faktorernas påverkan på att tillämpa IFRS, och 
dess koppling till tidigare forskning. 

 
 
5.1 Bortfall  
 

Det empiriska datamaterialet samlades in i början av december 2019 genom att studera den 
senaste koncernredovisningen för samtliga 452 koncerner i urvalslistan. Som presenteras nedan 
i tabell 3 sorterades 49 av dessa koncerner bort, vilket motsvarar 10.84 procent av det totala 
urvalet. Trots våra valda sökkriterier inkluderades koncerner i urvalet som inte borde ha kommit 
med. Det största bortfallet, cirka 60 procent, består av koncerner som är statligt eller kommunalt 
ägda som inte gick att exkludera i sökkriterierna. Dessa koncerner sorterades bort då de enligt 
lag är tvingade till att tillämpa IFRS trots att de inte är börsnoterade. Under granskningen av 
koncernredovisningarna upptäcktes att 13 koncerner inte längre var aktiva och därför saknade 
redovisning för det senaste räkenskapsåret. En av koncernerna var börsnoterad och tre tillämp-
ade en annan redovisningsstandard än de två tillåtna för stora koncerner. Till sist sorterades fyra 
koncerner bort på grund av att det saknades fullständiga uppgifter om koncernen. Det totala 
bortfallet resulterade i att det sammanlagt omfattades 403 koncerner i studien.  
 
Tabell 3. Bortfall 

 Frekvens Procent  
Valida  403 89.16 % 
Bortfall  49 10.84 % 
Totalt  452 100 %  
Statliga och kommunala 28 57.14 % 
Inaktiva 13 26.53 % 
Publika 1 2.04 % 
Tillämpar K2 3 6.12 % 
Övrigt  4 8.16 % 
Totalt  49 100 % 

 
Källa: Beräkningar i Excel  
 
Den typ av bortfall som presenterats i tabellen ovan kallas enligt Jacobsen (2017) för bortfall 
av enheter, det vill säga att bortfallet beror på att dessa koncerner inte uppfyller de kriterier som 
undersökningen baseras på. Bortfall på grund av att koncernerna var statligt eller kommunalt 
ägda har inte så stor inverkan på vårt resultat, då de följer andra lagar än de privatägda kon-
cernerna. Att inkludera dessa hade gett ett missvisande resultat då samtliga måste tillämpa 
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IFRS. Det är därför de andra typerna av bortfall som kan ha betydelse vid generaliseringen av 
resultatet. Bortfall är enligt Jacobsen (2017) i synnerhet problematiskt när enheter med den 
egenskap man vill undersöka är underrepresenterade, i vårt fall de koncerner som tillämpar 
IFRS. Vid en kontroll av de 21 koncerner som sorterades bort, tillämpade endast två stycken 
IFRS. Sammantaget innebär detta att vårt urval ger bra förutsättningar för att kunna generalisera 
resultatet till hela populationen.  
 

5.2 Frekvensfördelningar  
 
I detta avsnitt presenteras fyra frekvenstabeller, en för respektive variabel. Tabellerna visar hur 
stor andel av koncernerna i urvalet som tillämpar IFRS. Av de 403 koncerner som fanns kvar 
efter bortfallssorteringen tillämpade 41 stycken IFRS, vilket motsvarar en andel på 10.17 pro-
cent, se tabell 4 nedan. En sammanställning över vilka koncerner som tillämpar IFRS finns i 
bilaga 4.  
 
Tabell 4. Andel koncerner som tillämpar IFRS 

 Frekvens  Procent  
Tillämpar IFRS  41  10.17 % 
Tillämpar inte IFRS  362 89.83 %  
Totalt  403 100 % 

 
Källa: Beräkningar i Excel  
 
Som tidigare nämnt i avsnitt 4.5.1 är det tredje steget i en logistisk regression att se till att de 
underliggande antagandena är korrekta. Den andel i urvalet som har den egenskap man vill 
undersöka måste överstiga 5 procent, och ska helst överstiga 10 procent, för att sambanden som 
studeras ska vara statistiskt signifikanta. Statistisk signifikans är enligt Bryman och Bell (2017) 
en indikator på hur pass tillförlitliga eller säkra resultaten är. Då andelen koncerner som till-
ämpar IFRS överstiger 10 procent är de grundläggande antagandena för en logistisk regression 
uppfyllda, och vi kan därför gå vidare med att analysera detta urval. 
 

5.2.1 Internationellt ägande  
 
Andelen koncerner som tillämpar IFRS uppdelat på grad av internationellt ägande presenteras 
nedan i tabell 5. De allra flesta koncerner i urvalet har en andel som understiger 10 procent, de 
flesta av dessa på grund av att det inte finns något internationellt ägande alls. Av dessa kon-
cerner är det endast sex procent som tillämpar IFRS. Det framgår även av tabellen att andelen 
koncerner som tillämpar IFRS ökar när det internationella ägandet i koncernen ökar. Det går 
dock inte att enbart utifrån detta säga om det finns något statistiskt samband mellan inter-
nationellt ägande och tillämpning av IFRS, då antalet koncerner i de olika grupperna är väldigt 
få, i synnerhet i de grupperna med en hög andel internationellt ägande. 
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Tabell 5. Tillämpning av IFRS uppdelat på grad av Internationellt ägande 

 Tillämpar IFRS  Tillämpar inte IFRS  Totalt  
- 9,99 % 17       (6 %)  250        (94 %)  267 
10,00 - 19,99 % 3         (15 %)  17          (85%) 20 
20,00 - 29,99 % 5         (12 %) 36          (88 %)  41 
30,00 - 39,99 % 4         (18 %)  18          (82 %)  22 
40,00 - 49,99 % 1         (7 %)  13          (93 %) 14 
50,00 - 59,99 %  3         (19 %)  13          (81 %) 16 
60,00 - 69,99 % 4         (31 %) 9            (69 %)  13 
70,00 - 79,99 % 2         (40 %) 3            (60 %) 5 
80,00 - 89,99 % 1         (25 %) 3            (75 %)  4 
90,00 % - 1         (100 %) 0            (0 %)  1 
Totalt 41       (10 %)  362        (90 %) 403 

 
Källa: Beräkningar i Excel  
 
5.2.2 Koncernstorlek  
 

På samma sätt som för internationellt ägande har andelen koncerner som tillämpar IFRS delats 
upp i grupper beroende på koncernstorlek, något som presenteras nedan i tabell 6. Bland de 25 
koncerner med lägst omsättning, upp till 100 miljoner, är det ingen som tillämpar IFRS. Majori-
teten av koncernerna i urvalet hamnar i grupp två, med en omsättning mellan 100 och 200 
miljoner, där fyra procent tillämpar IFRS. Bland koncernerna med en omsättning mellan 200 
och 600 miljoner ser fördelningen förhållandevis lika ut mellan de olika grupperna, där endast 
en mycket liten andel tillämpar IFRS. Bland de koncerner med en omsättning på över 1 miljard 
tillämpar nästan hälften av koncernerna IFRS.  
 
Tabell 6. Tillämpning av IFRS uppdelat på omsättning 

 Tillämpar IFRS  Tillämpar inte IFRS  Totalt  
- 99 999 999 0         (0 %) 25          (100 %) 25 
100 000 000 - 199 999 999 6         (4 %) 128        (96 %) 134 
200 000 000 - 299 999 999 3         (4 %) 65          (96 %)  68 
300 000 000 - 399 999 999 2         (5 %) 39          (95 %) 41 
400 000 000 - 499 999 999 2         (8 %) 23          (92 %)  25 
500 000 000 - 599 999 999 1         (6 %) 17          (94 %) 18 
600 000 000 - 699 999 999 2         (14 %) 12          (86 %)  14 
700 000 000 - 799 999 999 0         (0 %) 9            (100 %) 9 
800 000 000 - 899 999 999 1         (13 %) 7            (87 %) 8 
900 000 000 - 999 999 999 1         (14 %) 6            (86 %) 7 
1 000 000 000 - 23       (43 %) 31          (57 %) 54 
Totalt 41       (10 %)  362        (90 %) 403 

 
Källa: Beräkningar i Excel  
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5.2.3 The Big 4  
 

Andelen koncerner som tillämpar IFRS uppdelat på om de har en revisionsbyrå som tillhör The 
big 4 eller inte presenteras nedan i tabell 7. Av de totalt 403 koncernerna i urvalet hade ungefär 
hälften en revisionsbyrå som tillhör The big 4. Av dessa tillämpade 11 procent IFRS. Av de 
koncerner som inte hade en revisionsbyrå som tillhör The big 4 tillämpade 10 procent IFRS. 
Denna fördelningstabell visar inte att det finns något samband då frekvenserna är ungefär lika 
stora i de båda grupperna, detta kommer däremot att prövas mer ingående nedan.  
 
Tabell 7. Tillämpning av IFRS uppdelat på revisionsbyrå 

 Tillämpar IFRS  Tillämpar inte IFRS  Totalt  
Har The big 4  22       (11 %) 185        (89 %) 207 
Har inte The big 4  19       (10 %) 177        (90 %)  196 
Totalt  41       (10 %) 362        (90 %) 403  

 
Källa: Beräkningar i Excel  
 
För att utesluta att sambandet inte är riktat åt motsatt håll i undersökningsmodellen, kontrollera-
des att alla koncerner som hade The big 4 som revisionsbyrå, även hade det innan bytet. För att 
göra denna kontroll studerades de tidigaste koncernredovisningarna som fanns tillgängliga på 
Retriever Business, detta visade på att samtliga koncerner hade The big 4 redan innan bytet till 
IFRS. Därmed kan vi säkerställa att samband är riktat år rätt håll, och vi kan konstatera att det 
inte är tillämpningen av IFRS som påverkar att koncerner har en av The big 4. 
 

5.3 Korrelationsanalys  
 
Som tidigare nämnt i avsnitt 4.5.1 är det fjärde steget i en logistisk regression enligt Hair Jr. et. 
al. (2019) att göra en korrelationsanalys över de oberoende variablerna. Denna korrelations-
analys måste göras för att vi ska kunna utesluta att de oberoende variablerna har ett samband 
sinsemellan, som ger missvisande resultat i undersökningen, till exempel att det är koncern-
storlek som påverkar koncernerna att ha en revisionsbyrå som tillhör The big 4. Jacobsen (2017) 
förklarar att ett korrelationsmått ger information om huruvida det råder ett samband mellan två 
variabler, hur starkt sambandet är samt om det är positivt eller negativt. Däremot säger en 
korrelation ingenting om orsakssambandet mellan de två variablerna, det vill säga det gå inte 
att utläsa ifall variabel A påverkar variabel B. Det kan lika gärna vara så att det finns en variabel 
C som påverkar både A och B. Inom samhällsvetenskapen förekommer vissa tumregler för vad 
som är en stark respektive svag korrelation, vilka visas nedan.  
 
 
 
 
 
 
 

Ingen 
korrelation 

Perfekt negativ 
korrelation 

-0.5 -0.3 0.5 0.3 1 -1 0 

Perfekt positiv 
korrelation 
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          Mellan -1 och -0.5 = stark negativ korrelation 
          Mellan -0.5 och -0.3 = medelstark negativ korrelation 
          Mellan -0.3 och 0 = svag negativ korrelation 

          Mellan 0 och 0.3 = svag positiv korrelation 
          Mellan 0.3 och 0.5 = medelstark positiv korrelation 
          Mellan 0.5 och 1 = stark positiv korrelation 

Tabell 8 nedan visar en översikt över hur de olika variablerna samvarierar i form av korrela-
tionsmått. Korrelationsmåtten är i vårt fall baserade på Pearsons Korrelationskoefficient, den 
enligt Hair Jr. et. al. (2019) vanligaste metoden att använda, och betecknas PC i tabellen. N står 
för antal observationer och motsvarar samtliga 403 koncerner i urvalet. Sig. (2-tailed) är ett 
mått på den statistiska signifikansen och visar hur pass säkra resultaten är. Om korrelations-
matrisen visar på ett samband måste Sig. (2-tailed) vara under en viss kritisk gräns för att vi ska 
kunna säga att korrelationen är statistisk signifikant, i vårt fall en kritisk gräns på .050 då vi valt 
5 procents signifikans. Eftersom syftet med korrelationsanalysen är att säkerställa att de obe-
roende variablerna inte påverkar varandra, bör värdena för dessa enligt Hair Jr. et. al. (2019) 
helst ligga mellan -0.3 och 0.3. 

Tabell 8. Korrelationsmatris 

  IFRS Koncernst. Intern. äg. The big 4 
IFRS PC 1 .490* .190* .199* 
 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
 N 403 403 403 403 
Koncernstorlek PC .490* 1 .248* .230* 
 Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
 N 403 403 403 403 
Intern. äg. PC .190* .248* 1 .017 
 Sig. (2-tailed) .000 .000  .734 
 N 403 403 403 403 
The big 4  PC .199* .230* .017 1 
 Sig. (2-tailed) .000 .000 .734  
 N 403 403 403 403 

 
* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Som tabellen visar råder en samverkan mellan alla undersökningsmodellens variabler, dock är 
korrelationerna väldigt svaga. Korrelationsmåtten för de oberoende variablerna är markerade 
med rött och ligger mellan .017 och .248, det vill säga är svaga för samtliga variabler. Detta 
innebär att vi med säkerhet kan säga att de oberoende variablerna i undersökningsmodellen 
faktiskt är oberoende variabler. Något annat som kan vara intressant att studera i matrisen är 
korrelationerna mellan den beroende och de oberoende variablerna, markerade med grönt, då 
dessa ger en första indikation på om det finns något samband som kan bekräfta våra hypoteser. 
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Den variabel som har störst samband med att tillämpa IFRS är koncernstorlek, där korrelationen 
på .49 ligger på gränsen till att klassas som en stark positiv korrelation. För internationellt 
ägande och The big 4 föreligger däremot en svag positiv korrelation då värdena ligger på .190 
respektive .199. 

Korrelationsanalysen ger sammanfattningsvis en bra överblick över hur förhållandena ser ut 
mellan variablerna i undersökningsmodellen, däremot ger den inte tillräckligt med information 
för att besvara våra hypoteser. Vidare behöver ytterligare analysmetoder tillämpas för att reda 
ut ifall resultatet är statistiskt signifikant. I kommande avsnitt görs detta med hjälp av en logis-
tisk regression och Chi2-test i SPSS.  

5.4 Logistisk regression  
 
Beräkningarna i en logistisk regression är enligt Hair Jr. et. al. (2019) uppdelade i två sektioner, 
block 0 och block 1. Block 0 inkluderar endast en nollmodell, vilket är en modell utan de 
oberoende variablerna, medan block 1 även inkluderar dessa variabler. För att tolka värdena i 
tabellerna har genomgående förklaringar i Hair Jr. et. al. (2019) använts.  
 

5.4.1 Block 0 - Undersökningsmodellen utan oberoende variabler  
 
Den första tabellen från en logistisk regression i SPSS är Classification table 1, en fördelnings-
tabell som visar andelen enheter som har den specifika egenskap vi vill undersöka, i vårt fall 
tillämpning av IFRS. Fördelningen av observerade frekvenser visas nedan i tabell 9 och är 
densamma som i tabell 4, andelen koncerner som tillämpar IFRS. Det SPSS gör är att titta på 
sannolikheten att tillämpa IFRS för varje enskild koncern och därefter drar slutsatser om alla 
koncerner i urvalet. Om sannolikheten att tillämpa IFRS för den enskilda koncernen är 50 
procent eller mer kommer modellen i SPSS förvänta sig att koncernen tillämpar IFRS (=1), och 
om sannolikheten är under 50 procent kommer SPSS förvänta sig att koncernen inte tillämpar 
IFRS (=0). Eftersom endast 41 av 403 koncerner har den egenskap vi vill undersöka kommer 
sannolikheten för varje enskild koncern ligga på 10.17 procent, något som innebär att SPSS i 
samtliga fall kommer gissa på att koncernen inte tillämpar IFRS. Detta innebär att modellen har 
rätt i 89.8 procent av fallen.  
 
Tabell 9. Classification table 1 

Obseved/Predicted 
IFRS  

 
0 

 
1 

Percentage 
Correct 

0 362 0 100.0 
1 41 0 .0 
Overall Precentage    89.8 

 
Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Hair Jr. et. al. (2019) förklarar att något som skiljer en logistisk regression från en vanlig linjär 
multipel regression är dess användning av logaritmerade odds, något som innebär att både den 
övre och undre svansen elimineras vid dataanalysen, se figur 3 i avsnitt 4.5.1. Det logaritmerade 
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oddset är precis som sannolikheter ett mått på hur troligt det är att en händelse inträffar, och 
räknas ut med hjälp av nedanstående matematiska formler.  

          Logaritmerade odds (B) = ln (P/(1-P)) 
          Sannolikheten från logaritmerade odds (P) = exp(B)/(1+exp(B)) 

Med hjälp av formlerna ovan kan vi utifrån nollmodellen räkna ut det logaritmerade oddset för 
att tillämpa IFRS givet att det inte finns några oberoende variabler med i ekvationen. 

          Oddset att tillämpa IFRS = BIFRS = ln (0.1017/(1-0.1017)) ≈ -2.3 

Tabell 10 nedan visar en sammanställning av de ovanstående uträkningarna från SPSS. Där kan 
vi se att oddset för att tillämpa IFRS är exakt -2.251 när vi inte tar hänsyn till de oberoende 
variablerna. Oddset blir negativt eftersom sannolikheten att tillämpa IFRS är under 50 procent.  

Tabell 10. Variables in the equation 1 

 B S.E. Wald df Sig.  Exp(B) 
IFRS  -2.251 .171 174.253 1 .000 .105 

 
Källa: Beräkningar i SPSS 

 
5.4.2 Block 1 - Undersökningsmodellen med oberoende variabler  
 

Den första tabellen i block 1 är model summary, som presenterar ett antal mått på hur de ober-
oende variablerna bidrar till att hela modellen stämmer, och visas nedan i tabell 11. SPSS söker 
efter de regressionskoefficienter som är mest troliga utifrån de samband som observeras i urval-
et. Värdet på regressionskoefficienten används enligt Hair Jr. et. al. (2019) för att avgöra hur 
väl regressionsmodellen beskriver det data som ingår i urvalet. I en vanlig regressionsanalys 
används R2 för att bestämma hur väl de oberoende variablerna kan förklara förändringar i den 
beroende variabeln, men vid tillämpningen av en logistisk regression går det inte att använda 
detta, värde då grafen inte är linjär utan S-formad, se figur 3 i avsnitt 4.5.1. Två mått som 
försöker visa något liknande är Cox & Snell R2 och Nagelkerke R2.  
 
Tabell 11. Model summary 

- 2 Log Likelihood (-2LL) Cox & Snell R Square  Nagelkerke R Square  Sig. 
227.667 .088 .181 .000 

 
Källa: Beräkningar i SPSS 
 
När alla undersökningsmodellens variabler testas tillsammans kan vi utifrån tabellen ovan säga 
att förändringen i tillämpning av IFRS, kan förklaras till någonstans mellan 9 och 18 procent 
av de oberoende variablerna tillsammans. Detta är statistiskt signifikant eftersom värdet på 
sigma är under 0,05. Eftersom dessa siffror endast visar på det totala sambandet mellan alla 
oberoende variabler och tillämpningen av IFRS, säger det inget om hur stor del av sambandet 
som beror på en viss oberoende variabel. Att den totala modellen endast kan förklara till-
ämpningen av IFRS upp till 18 procent, skulle kunna förklaras av att någon eller några variabler 
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i modellen inte förklarar denna tillämpning, medan andra variabler förklarar detta bättre. Detta 
talar för att en analys av respektive variabels påverkan är väldigt viktig.  
 
Tabell 12. Classification table 2 

Obseved/Predicted 
IFRS  

 
0 

 
1 

Percentage 
Correct 

0 360 2 99.4 
1 25 16 39.0 
Overall Precentage    93.3 

 
Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Precis som Model Summary visar Classification table 2 hur pass förbättrad tillförlitlighet vi har 
fått i förklaringen av förändringar i den beroende variabeln, när vi infört de oberoende vari-
ablerna i ekvationen. Modellens tillförlitlighet har enligt tabell 12 ökat med 3,5 procentenheter 
från 89,8 (Classification table 1), till 93,3 (Classification table 2). Kolumn 0 visar det förvänt-
ade värdet på att koncernen inte tillämpar IFRS medan kolumn 1 visar det förväntade värdet 
att koncernen tillämpar IFRS. Rad 0 visar istället det observerade värdet att inte tillämpa IFRS 
medan rad 1 visar det observerade värdet att tillämpa IFRS. Både cellen längst upp till vänster 
(360) och längst ner till höger (16) visar på att de förväntade värdena faktiskt stämmer överens 
med de observerade, något som ligger till grund för den sammanlagda tillförlitligheten på 93.3 
procent. Något anmärkningsvärt är att SPSS i 25 fall av 41 felaktigt förväntar att koncernerna 
inte tillämpar IFRS, vilket gör att tillförlitligheten endast uppgår till 39.0 procent.  
 
Tabell 13. Variables in the equation 2 

       95 % CI For EXP(B) 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 
Konc.storlek 2.359 .501 26.118 1 .000 9.513 4.002 21.961 
Int. ägande 2.814 .672 17.520 1 .084 16.681 4.466 62.306 
The big 4 1.649 .474 14.029 1 .000 5.202 2.195 12.328 
Constant -22.574 3.763 35.987 1 .000 .000   

 
Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Tabell 13, Variables in the equation 2, ovan summerar betydelsen av de oberoende variablerna 
individuellt, med kontroll för att de oberoende variablerna inte påverkar varandra. B-värdet i 
kolumn två visar oddset att tillämpa IFRS för alla enskilda oberoende variabler. Genom att 
analysera utfallet i tabellen kan två hypoteser få stöd. Samtliga variabler har positiva B-värden, 
vilket betyder att oddset för att tillämpa IFRS ökar när värdena på de oberoende variablerna 
stiger. Det räcker emellertid inte att endast titta på B-värdet för att dra några slutsatser, även 
sigma måste ha ett värde under .050, vilket endast koncernstorlek och The big 4 har. Trots att 
internationellt ägande har ett högt odds, så kan vi alltså inte med säkerhet säga att det finns ett 
samband eftersom sigma överstiger .050. Exp (B) visar de antilogaritmerade oddskvoterna. 
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Bjerling och Ohlsson (2010) skriver att detta värde anger kvoten av det nya oddset dividerat 
med det gamla oddset. Detta innebär exempelvis att oddset ökar 9.513 gånger när omsättningen 
ökar med en enhet, och när övriga oberoende variabler hålls konstanta. Att oddset ökar med 
9.513 innebär att oddset har blivit 90.5 procent större, se beräkning nedan. 
 
          Internationellt ägande = exp(B)/(1+exp(B)) = 16.681 / (1+16.681) ≈ 0.943  
          Koncernstorlek = exp(B)/(1+exp(B)) = 9.513 / (1+9.513) ≈ 0.905 
          The big 4 = exp(B)/(1+exp(B)) = 5.202 / (1+5.202) ≈ 0.839 
 
Sammanfattningsvis kan vi hittills konstatera att koncernstorlek och The big 4 med statistisk 
säkerhet påverkar tillämpningen av IFRS. I nästa avsnitt fortsätter vi undersöka detta, där de o-
beroende variablerna enskilt analyseras med logistisk regression eller Chi2-test.  

5.5 Analys av de oberoende variablerna - logistisk regression och Chi2-test 
 
5.5.1 Internationellt ägande  
 

 
Figur 5. Sannolikhet att tillämpa IFRS vid internationellt ägande 

Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Figur 5 illustrerar en logistisk regression med sannolikheten att tillämpa IFRS på y-axeln, och 
internationellt ägande på x-axeln. Grafen visar ett positivt samband mellan internationellt 
ägande och sannolikheten att tillämpa IFRS. Sannolikheten att tillämpa IFRS ökar exponen-
tiellt, vilket syns på att kurvans lutning ökar mer och mer med större andel internationellt 
ägande. På x-axeln slutar grafen vid 91% då det är den högsta andelen internationellt ägande 
bland koncernerna. Kurvan slutar strax över 0.4 på y-axeln, vilket innebär att sannolikheten att 
tillämpa IFRS aldrig överstiger 0.5, vilket i sin tur medför att den logistiska regressionen inte 
får formen som en S-kurva. Att sannolikheten inte överstiger 0.5 innebär att sambandet är svagt 
och inte statistiskt signifikant.   
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5.5.2 Koncernstorlek  
 

 
Figur 6. Sannolikhet att tillämpa IFRS vid koncernstorlek 

Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Figur 6 är en logistisk regression med sannolikheten att tillämpa IFRS på y-axeln, och omsätt-
ning på x-axeln. Grafen visar ett positivt samband mellan omsättning och sannolikheten att 
tillämpa IFRS. Sannolikheten att tillämpa IFRS ökar exponentiellt, vilket syns på att lutningen 
på kurvan ökar mer och mer ju högre omsättningen är. Sannolikheten kan dock aldrig överstiga 
1 vilket leder till att lutningen så småningom tvingas avta när den närmar sig 1. Detta gör att 
grafen får utseendet av en S-kurva. 
 

5.5.3 The big 4  
 
Variabeln The big 4 har analyserats med ett Chi2-test. De tre första stegen i ett Chi2-test har 
diskuterats i avsnitt 4.5.2 och kommer därför inte tas upp här. H40 (koncerner som har en av 
The big 4 tenderar inte att tillämpa IFRS) kan förkastas om Qobs överstiger teststatistikan. I 
korstabellen har vi två kolumner och två rader i, vilket medför att vi har en frihetsgrad och en 
beslutsregel på Qobs > χ20,05 (2-1)*(2-1)FG = Qobs > 3.8415. (Hämtad från χ2 -fördelningen, 
Örebro Universitets formelsamling 2018) 
 

Tabell 14. Korstabell IFRS * The big 4 

  Revisionsbyrå = 0 Revisionsbyrå = 1 Total 
IFRS = 0 Observerad   189 173 362 
 Förväntad  176.1 185.9 362 
IFRS = 1 Observerad  7 34 41 
 Förväntad  19.9 21.1 41 
Total  Observerad  196 207 403 
 Förväntad  196 207 403 

 
Källa: Beräkningar i SPSS 
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Tabell 15 ovan visar fördelningen av de observerade och förväntade frekvenserna för samban-
det mellan IFRS och The big 4. Då samtliga celler för förväntade frekvenser överstiger värdet 
5 kan vi gå vidare med att beräkna Qobs för denna tabell. Detta beräknas först manuellt, och 
sedan med hjälp av SPSS.  
 
          Qobs = ((189-176.1)2/176.1)+((173-185.9)2/185.9)+((7-19.9)2/19.9)+ 
          ((34-21.1)2/21.1) ≈ 18.1. 
 
Tabell 15. Chi2-test 

 Värde df As. Sig. (2-sided) Ex. Sig. (2 sided) Ex Sig. (1-sided) 
Pearson Chi2 18.201 1 .000   
Cont. Correction  16.822 1 .000   
Likelihood rat. 19.768 1 .000   
Fishers ex. test     .000 .000 
Lin. by lin.  18.156 1 .000   
N 403     

 
Källa: Beräkningar i SPSS 
 
Som visas ovan, både i den manuella uträkningen och i tabell 16, är värdet på teststatistikan 
högre än det kritiska gränsvärdet som besultsregeln presenterar (18.201 > 3.8415) vid en signi-
fikansnivå på fem procent. Detta innebär att vi med 95 procents signifikans kan säga att kon-
cerner som har en av The big 4 tenderar att tillämpa IFRS.  
 

5.6 Sammanfattning av analysmetoder  
 
Sammanfattningsvis har det empiriska datamaterialet i denna studie analyserats med hjälp av 
fyra olika analysmetoder; frekvensfördelningar, korrelationsanalyser, logistisk regression med 
särskilt fokus på odds och sigma samt Chi2-test. Våra tolkningar av resultatet för respektive 
variabel sammanfattas nedan i tabell 17. Det framgår av tabellen att de olika analysmetoderna 
överlag visar på samma resultat, även om det förekommer vissa skillnader. Resultatet från 
variabeln internationellt ägande indikerar på att det finns ett samband med tillämpningen av 
IFRS, både i korrelationsanalysen och i den logistiska regressionen, men att sambandet inte är 
tillräckligt starkt för att vara statistiskt signifikant. Koncernstorlek visar på ett starkt samband i 
samtliga analyser medan bransch inte visar på något samband alls. Något som är intressant är 
att frekvensfördelningen för The big 4 inte visar att variabeln har något samband med tillämp-
ningen av IFRS, medan övriga analysmetoder visar på motsatsen. Detta understryker vikten av 
att göra en omfattande analys med flera olika analysmetoder, även om man tror sig ha svaret 
redan efter första analysen.  Den nedanstående tabellen kommer i nästa avsnitt att användas för 
att göra en bedömning kring om nollhypoteserna går att förkasta. Resultaten kommer även att 
sättas i relation till tidigare forskning inom området för byte av redovisningsstandard för att ta 
reda på om vår studie skiljer sig från dessa, eller visar på liknande resultat.  
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Tabell 16. Sammanfattning av resultat från analysmodeller 

  Int. Ägande Koncernstorlek The Big 4 
Frekvensför
delning 

 Samband Samband Ej samband 

Korrelation  Samband (svag) Samband (medelstark/stark) Samband (svag) 

 Odds Samband Samband Samband 

Logistisk 
regression 

Sigma Ej statistiskt 
signifikant 

Statistiskt signifikant Statistisk 
signifikant 

 Graf Samband (svag) Samband  

Chi2-test    Samband 

Slutsats  Ej samband Samband Samband 
 

 
5.7 Hypoteser och isomorfism  
 
Vår tolkning av resultatet från de olika analysmetoderna i tabell 17 är att två av de oberoende 
variablerna kan styrkas som faktorer som påverkar tillämpningen av IFRS, det vill säga både 
koncernstorlek och The big 4. Internationellt ägande visade inte något tydligt samband med till-
ämpningen av IFRS, och kan därför inte styrkas i denna studie. Utifrån detta kan vi konstatera 
att två av våra fyra nollhypoteser kan förkastas, se tabell 18 nedan. 
 
Tabell 17. Besvarande av hypoteser 

 
H10 

 
Koncerner med stort internationellt ägande tenderar inte att tillämpa IFRS 
 

 
Förkastas ej 

H1A Koncerner med stort internationellt ägande tenderar att tillämpa IFRS  
 

Bekräftas ej  

H20 Större koncerner tenderar inte att tillämpa IFRS 
 

Förkastas 
H2A Större koncerner tenderar att tillämpa IFRS 

 
Bekräftas 

H30 Koncerner inom samma bransch tenderar inte att tillämpa IFRS  
 

Besvaras ej    
H3A Koncerner inom samma bransch tenderar att tillämpa IFRS 

 
Besvaras ej  

H40 Koncerner som har en av “The big 4” tenderar inte att tillämpa IFRS 
 

Förkastas  
H4A Koncerner som har en av “The big 4” tenderar att tillämpa IFRS 

 
Bekräftas  

 
Källa: Slutsatser utifrån analysen  
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5.7.1 Tvingande isomorfism  
 
Internationellt ägande är den variabel där osäkerheten kring resultatet är störst. Som tidigare 
nämnt, och som framgår av tabell 17, visar resultatet av samtliga analysmetoder på att det finns 
ett samband. Trots detta är vår bedömning att H10 (koncerner med stort internationellt ägande 
tenderar inte att tillämpa IFRS) inte går att förkasta. Anledningen till detta är att de samband 
som visas är svaga, samtidigt som sigma är hög i den logistiska regressionen. Resultatet i 
korrelationsanalysen tyder på att internationellt ägande korrelerar till .190 med att tillämpa 
IFRS, vilket innebär att korrelationen är svag men positiv. Resultatet från den logistiska regres-
sionen tyder på att det finns ett samband mellan internationellt ägande och tillämpningen av 
IFRS då oddset ökar med 2.814 när andelen internationellt ägande ökar med en enhet. Då sigma 
överstiger den kritiska signifikansen på fem procent kan vi inte med säkerhet säga att sambandet 
faktiskt är signifikant. Grafen över sannolikheten i figur 4 överstiger heller aldrig 50 procent. 
Sammantaget innebär detta att vi inte med säkerhet kan säga att det finns ett samband mellan 
internationellt ägande och IFRS, och att H10 därför inte kan förkastas. Eftersom alternativ-
hypotesen inte kan bekräftas, kan vi inte säga att tillämpningen av IFRS sker till följd av att det 
förekommer ett tvingande isomorfistiskt tryck.  

Detta resultat skiljer sig från den tidigare forskningen som presenterats i teorigenomgången. 
Eriksson-Zetterquist (2009) menade att de tvingande påtryckningarna i synnerhet kom från de 
lagstiftande organen, men att de även kunde komma från börsmarknaden och kreditgivare. 
Touron (2005), Hassan, Rankin och Lu (2014) och André, Walton och Yang (2012) var alla 
överens om att koncerner som befann sig i en internationell miljö i större utsträckning blev 
tvingade till att tillämpa IFRS av de utländska intressenterna. Att vårt resultat skiljer sig från 
tidigare forskning, skulle kunna bero på att läget ser annorlunda ut i Sverige idag än vid 
tidpunkten för tidigare studier inom området. Att tidigare studier, bland annat Touron (2005), 
studerat börsnoterade koncerner medan vi studerat onoterade koncerner innebär också att vi 
inte kan förvänta oss att erhålla samma resultat. En annan viktig aspekt är att resultatet i vår 
studie i detta fall skulle kunna bero på urvalet. Som visas i frekvenstabellen i inledningen till 
detta kapitel hade över hälften av koncernerna i urvalet en andel internationellt ägande som 
understeg 10 procent, där en majoritet av dessa inte hade något internationellt ägande alls. 
Eftersom resultatet av analysmetoderna visar på att det finns ett samband, om än ett svagt 
sådant, är det möjligt att en annan fördelning på urvalet hade resulterat i en annan slutsats. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tvingande isomorfism inte har någon påverkan på 
varför koncernerna tillämpar IFRS. 
 
5.7.2 Imitativ isomorfism  
 
När det kommer till koncernstorlek är det enklare att dra slutsatsen att H20 (större koncerner 
tenderar inte att tillämpa IFRS) kan förkastas. Variabeln visar genomgående att det finns ett 
starkt samband mellan koncernens omsättning och dess tillämpning av IFRS. Korrelationen 
mellan dessa variabler ligger på .490, det vill säga på gränsen till att räknas som en stark korre-
lation. Resultatet från den logistiska regressionen visar på att det föreligger ett starkt samband 
då oddset att tillämpa IFRS ökar med 2.359 när omsättningen ökar med en enhet. Då sigma 
understiger fem procent är sambandet statistiskt signifikant. Även grafen över sannolikheten i 
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figur 6 tyder på att det föreligger ett samband då kurvan har den typiska s-form som en logistisk 
regression bör ha. Eftersom nollhypotesen förkastas kan vi med statistisk säkerhet säga att 
onoterade koncerner blir påverkade av imitativa isomorfistiska påtryckningar, som leder till att 
koncernen tillämpar IFRS.  

Vad gäller bransch, den andra variabeln inom den imitativa isomorfismen, kan vi inte uttala oss 
om det finns ett samband då vi inte på ett säkert sätt har kunnat testa detta i vår logistiska regres-
sion. Våra slutsatser kring den imitativa isomorfismens påverkan på varför koncerner tillämpar 
IFRS bygger således endast på variabeln koncernstorlek.  

Tidigare studier inom området för byte av redovisningsstandard har ansett att både koncernstor-
lek och bransch har haft en påverkan. Både Tarca (2004) och Touron (2005) menade att tillämp-
ningen av en viss redovisningsstandard grupperades inom branscher, och att mindre framgångs-
rika koncerner inom denna bransch imiterade mer framgångsrika koncerner för att få legitimitet. 
Både Tarca (2004) och Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012) menade att koncernstorlek hade 
betydelse för tillämpningen av IFRS då stora koncerner utsattes för ett högre tryck av samhället. 
I vår studie kan vi endast se att koncernstorlek har en inverkan. Sammanfattningsvis kan vi där-
med konstatera att imitativ isomorfism har en påverkan på varför koncernerna tillämpar IFRS. 

5.7.3 Normativ isomorfism  
 
När det kommer till The big 4, den sista variabeln i studien, kan vi dra slutsatsen att det finns 
ett samband mellan att ha en revisor tillhörande en av The big 4 och att tillämpa IFRS, trots att 
detta inte framgår i den inledande frekvenstabellen. Resultatet i korrelationsanalysen tyder på 
att The big 4 korrelerar till .199 med att tillämpa IFRS, vilket precis som för internationellt 
ägande innebär att korrelationen är svag men positiv. Resultatet från den logistiska regressionen 
tyder på att det finns ett samband då oddset att tillämpa IFRS ökar med 1.649 när koncernen 
har en revisor som tillhör en av The big 4. Då sigma har ett värde på .000 är sambandet statistiskt 
signifikant. Även det avslutande Chi2-testet visade på att ett beroende råder mellan The big 4 
och tillämpningen av IFRS, då värdet på Qobs (18.201) översteg det kritiska värdet (3.8415). 
Sammanfattningsvis innebär detta att H40 (koncerner som har en revisionsbyrå utav The big 4 
tenderar att inte tillämpa IFRS) går att förkasta, och att den institutionella teorins antagande om 
att koncerner påverkas av normativa påtryckningar vid tillämpningen av IFRS stämmer. 

Detta resultat ligger i linje med vad tidigare forskning kommit fram till. Både Iatridis (2012) 
och Hassan, Rankin och Lu (2014) menade att stora internationella revisionsbolag hade stort 
inflytande på sina klienter, och uppmuntrade dessa att tillämpa IFRS i större utsträckning än 
vad de mindre revisionsbolagen gjorde. Då det empiriska resultatet visade på att det förelåg ett 
samband mellan The big 4 och tillämpningen av IFRS kan vi med statistisk säkerhet säga att 
den normativa isomorfismen påverkar onoterade koncerner att tillämpa IFRS. 
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6. Slutsatser  
 

 

I detta kapitel återkopplas undersökningens resultat till studiens syfte och forskningsfråga. 
Kapitlet innehåller även en diskussion kring studiens generaliseringsmöjligheter för hela 
populationen. 

 
 
Efter den genomförda empiriska undersökningen av de tre hypoteserna, kopplat till en analys 
av de olika formerna av isomorfism, kan studiens forskningsfråga besvaras; Vilka typer av iso-
morfism påverkar onoterade koncerner att tillämpa IFRS? Enligt analysen i avsnitt 5.7 kan vi 
konstatera att det finns två typer av isomorfism som påverkar svenska onoterade koncerner att 
tillämpa IFRS, nämligen imitativ och normativ.  
 
Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning inom området som konstaterat att alla typer av 
isomorfism har betydelse för tillämpningen av en icke inhemsk redovisningsstandard. Både 
Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell (1983) förklarade att organisationer blir 
påverkade av andra organisationer i samhället att agera på ett visst sätt, och att besluten inom 
organisationen därför fattas på grund av detta, och inte efter det mest rationella alternativet. 
Dessa typer av påtryckningar från omvärlden formuleras i form av tvingande, imitativ och 
normativ isomorfism, något som leder till att organisationerna blir mer lika varandra. Touron 
(2005) och Eriksson-Zetterquist (2009) menade båda att koncerner utsätts för tvingande isomor-
fism av de lagstiftande myndigheterna, men även av de utländska dotterföretagen och inve-
sterarna. Vår studie visar emellertid på att så inte är fallet för svenska onoterade koncerner. 
Resultatet i sig är inte alltför förvånande då de onoterade koncernerna inte enligt lag är tvingade 
till att tillämpa IFRS, något som innebär att man redan från början kan anta att det är andra 
faktorer som leder till denna tillämpning. Fortsatt forskning inom området bör därför fokusera 
på att ta reda på utsträckningen av dessa faktorers påverkan. Bland annat Guerreiro, Rodrigues 
och Craig (2012) och Tarca (2004) menade på att även den imitativa isomorfismen hade inverk-
an på tillämpningen av IFRS då stora koncerner imiterade de börsnoterade företagen i ett försök 
att vinna legitimitet, men även att det kunde bero på att koncernen följde förändringar inom den 
bransch de var verksamma i. Resultatet i vår studie ligger i enighet med detta och visar på att 
den imitativa isomorfismen påverkar koncerner att tillämpa IFRS. Slutligen menar DiMaggio 
och Powell (1983) och Iatridis (2012) att professionen hade ett stort inflytande som medförde 
en normativ isomorfism, något som kan styrkas även i vår studie.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån den empiriska undersökningen konstatera att anledningen 
till att onoterade koncerner övergår till att tillämpa IFRS, trots att inte lagen kräver detta, är att 
de utsätts för imitativ och normativ isomorfism. Generaliseringsmöjligheten för hela popula-
tionen, det vill säga alla svenska onoterade koncerner, är god, då de hypoteser som kan bekräftas 
är statistiskt signifikanta. Eftersom urvalet uppfyllde de två kraven för att göra en logistisk 
regression, det vill säga var över 400 och att den egenskap vi ville undersöka fanns hos över 10 
procent av enheterna, ger studien bra förutsättningar för generalisering. Som tidigare nämnt 
finns det en begränsning i att inte kunna sortera på antal anställda i Retriever Business, något 
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som måste tas i beaktning när resultatet i vår studie ska tolkas. Det är därför möjligt att resultatet 
hade sett annorlunda ut om dessa hade inkluderats i studien, även om vi kan anta att denna 
förändring skulle vara marginell.  
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7. Kritisk reflektion och framtida forskning    
 

 

Detta avslutande kapitel innehåller en kritisk reflektion kring studiens begränsningar. Även 
förslag på förbättringsmöjligheter presenteras. Kapitlet inkluderar även en bidragsdiskussion 
och förslag till fortsatt forskning. 

 
 
Det går i denna studie, precis som i alla andra studier, att diskutera kring om forskningsfrågan 
besvaras på ett rättvist sätt. Forskningsfrågan, vilka typer av isomorfism påverkar onoterade 
koncerner att tillämpa IFRS, ställer krav på att operationaliseringen av de faktorer som ska 
undersökas är tydliga. För att kunna dra välgrundade slutsatser krävs det att man undersöker 
flera möjliga faktorer inom varje typ av isomorfism. Då vi enbart har inkluderat fyra isomor-
fistiska faktorer, en tvingande, två imitativa och en normativ, kan det vara svårt att dra generella 
slutsatser om påverkan från de tre typerna av isomorfism. Följaktligen borde denna studie ha 
inkluderat fler undersökningsfaktorer för att kunna få ett mer tillförlitligt resultat. En studie 
med alla tänkbara faktorer hade dock inte varit praktiskt genomförbar, och en avgränsning på 
ett antal faktorer är detta i fall nödvändigt. Studiens begränsning i att antalet undersöknings-
faktorer var litet, öppnar därför upp för framtida forskning där fler variabler kan undersökas. 
Vi kan även konstatera att det kan vara av vikt att fortsätta studera de undersökningsvariabler 
som tas upp i denna studie, i synnerhet internationellt ägande vars resultat strider mot tidigare 
forskningsresultat, men även bransch där variabeln inte har kunnat testas i vår studie. 
 
En annan kritisk aspekt är att undersökningsfaktorn bransch inte inkluderades i analysen. Då 
teorin har ansett att bransch är en viktig faktor som leder till att koncerner byter redovisnings-
standard är det synd att vi inte har kunnat testa den hypotesen. Å andra sidan är det fördelaktigt 
att bransch togs bort i vår undersökningsmodell då detta medför att vi har en variabel per typ 
av isomorfism istället för att den imitativa isomorfismen skulle ha två. Detta hade medfört svå-
righeter vid generaliseringen till populationen då slutsatserna kring den tvingande och norma-
tiva isomorfismen hade besvarats med en variabel medan den imitativa hade besvarats med två. 
Särskilt problematiskt hade varit om dessa två variabler motsatte varandra. Då hade det varit 
svårt att dra slutsats kring huruvida den imitativa isomorfismen har en inverkan eller inte. Något 
vi därför tar med oss till framtida arbeten är att det är viktigt att reflektera över dessa typer av 
frågor i ett tidigt skede för att undvika detta problem.  
 
Syftet med denna studie var att ta reda på varför onoterade koncerner övergår till IFRS när de 
enligt lag inte behöver göra det. Utifrån en inledande teoretisk genomgång har denna studie 
betraktat detta problem ur ett institutionellt perspektiv med fokus på isomorfism, vilket gav 
upphov till att forskningsfrågan formulerades som; vilka typer av isomorfism påverkar 
onoterade koncerner att tillämpa IFRS? Redan i denna frågeformulering återfinns en del av 
svaret på varför koncerner gör detta val ”frivilligt”, det vill säga utöver vad lagen kräver. 
Anledningen till detta kan nämligen vara just begreppet isomorfism, att koncerner efterliknar 
varandra genom att tillämpa IFRS för att på så sätt få legitimitet. Att forskningsfrågan har 
formulerats så här smalt leder till att den inte kan användas för att reda ut syftet helt och hållet, 
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utan att den enbart studerar problemet ur ett isomorfistiskt perspektiv. Detta gör att man kan 
anta att det finns andra bakomliggande orsaker än just isomorfism, som gör att koncerner 
tillämpar IFRS? Precis som vid diskussionen kring valda undersökningsfaktorer, kan vi även i 
detta fall kritiskt diskutera om det hade varit fördelaktigt att inte begränsa studien till en 
teoretisk utgångspunkt. Hade flera vetenskapliga teorier varit till nytta i denna undersökning, 
och är den institutionella teorin verkligen den mest lämpliga? Även detta har sin grund i en 
avgränsningsproblematik. En studie med alltför många olika teorier hade varit för omfattande, 
dessutom hade det varit svårt att analysera på djupet. Att denna studie endast ser problemet ur 
ett perspektiv behöver dock inte vara en brist. Det är just den specifika fokuseringen på 
institutionell teori applicerad på onoterade koncerner, som förvisso gör studien väldigt smal, 
men som gör studien speciell jämfört med tidigare forskning. Därmed ger denna studie ett 
teoretiskt bidrag till den existerande forskningen, vilket överensstämmer med vårt förväntade 
teoretiska bidrag som diskuterades i avsnitt 1.3. Eftersom det finns gott om tidigare forskning 
som undersökt ämnet med olika perspektiv och infallsvinklar, kan det vara av intresse för 
framtida forskning att studera området på ett mer övergripande plan, där olika teorier inkluderas 
för att få en bred förståelse för vad som ligger bakom koncernernas tillämpning. Det praktiska 
bidraget resulterade i att det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som koncernstorlek och 
revisionsbyrå vid utformningen av nya redovisningsstandarder.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1. SNI-koder  
 

Grupp  SNI Beskrivning  
1 01.110 - 03.220 Jordbruk, skogsbruk och fiske  
2 05.100 - 09.900 Utvinning av mineral  
3 10.111 - 33.200 Tillverkning  
4 35.110 - 35.300 Försäljning av el, gas, värme och kyla 
5 36.001 - 39.000 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 

sanering   
6 41.100 - 43.999 Byggverksamhet  
7 45.110 - 47.999 Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar  
8 49.100 - 53.203 Transport och magasinering  
9 55.101 - 56.300 Hotell- och restaurangverksamhet   
10 58.110 - 63.990 Informations- och kommunikationsverksamhet  
11 64.110 - 66.309 Finans- och försäkringsverksamhet  
12 68.100 - 68.320 Fastighetsverksamhet 
13 69.101 - 75.000 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  
14 77.110 - 82.990 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 

stödtjänster  
15 84.111 - 84.300 Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk 

socialförsäkring  
16 85.100 - 85.600 Utbildning  
17 86.101 - 88.995 Vård och omsorg; Sociala tjänster  
18 90.010 - 93.290 Kultur, nöje och fritid 
19 94.211 - 96.090 Annan serviceverksamhet  
20 97.000 - 98.200 Förvärvsarbete i hushåll; Hushållens produktion av diverse 

varor och tjänster för eget bruk 
21 99.000 -  Verksamhet vid internationella organisationer; Utländska 

ambassader, o.d. 
22 - SNI-kod saknas 

 
Källa: SCB (u.å.). Egengjord tabell utifrån huvudgrupperna A-U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2. Categorical Variables Codings 
 
SNI Frek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
13 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
22 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Källa: Konvertering av kategoriska variabler i SPSS 
  



 
 

 

Bilaga 3. Bransch  
 
 Tillämpar IFRS  Tillämpar inte IFRS  Totalt  
1 0         (0 %) 4             (100 %) 4 
2 0         (0 %) 1             (100 %) 1 
3 0         (0 %) 18           (100 %) 18 
4 0         (0 %) 2             (100 %) 2 
5 0         (0 %) 1             (100 %) 1 
6 0         (0 %) 14           (100 %) 14 
7 3         (7 %) 39           (93 %) 42 
8 1         (6 %) 17           (94 %) 18 
9 0         (0 %) 3             (100 %) 3 
10 0         (0 %) 10           (100 %) 10 
11 13       (19 %) 54           (81 %) 67 
12 2         (7 %) 28           (93 %) 30 
13 16       (15 %) 92           (85 %) 108 
14 0         (0 %) 13           (100 %) 13 
15 - - - 
16 - - - 
17 1         (33 %)  2            (67 %) 3 
18 1         (50 %) 1            (50 %) 2 
19 - - - 
20 - - - 
21 - - - 
22 4         ( 6 %) 63          (94 %) 67 
Totalt 41       (10 %) 362        (90 %) 403  

 
Källa: Beräkningar i Excel  
  



 
 

 

Bilaga 4. Koncerner som tillämpar IFRS  
 

Koncerner som tillämpar IFRS    
Logistikcompaniett i Stockholm AB Bonnier AB Höganäs Holding AB 
   

Lindéngruppen Aktiebolag            YA Invest AB ACTR Holding AB  
   

Klarna Holding AB                       Setra Group AB                           Luminor Group AB  
   

Aktiebolaget Trav och Galopp     Wästbygg Gruppen AB OX2 AB 
   

Landshypotek Bank Aktiebolag  FlexLink Holding AB  Carnegie Holding AB  
   

Frösunda Omsorg AB  Nordax Group AB  Niam Vi Holding AB  
   

EuroMaint Gruppen AB  Serendipity Group AB  Mathem i Sverige AB  
   

Solör Bioenergi Holding AB  Cibes Holding AB  Kemetyl Holding AB  
   

Scandinavian Biogas International AB Amplex Aktiebolag  Aditro Holding AB  
   

Mellby Gård Holding AB         Melanders Group AB QleanAir Holding AB  
   

Husvärden L Larsson & CO AB LGT Group AB Gar-Bo AB  
   

Niam Core-Plus Holding AB Carl Bennet AB                             Enaco AB  
   

Alaska Holding Sverige AB  Campus X i Umeå AB  Galären i Luleå AB  
   

East Capital Baltic Property AB  Varenne AB   
 
 Källa: Sammanställning utifrån empiri  
 
 
 
 


