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Författare: Sara Fredriksson & Sofia Hallberg 

Handledare: Fredrik Ljungdahl 

Datum:  2005-05-27 

Ämnesord Redovisningsstrategier, frivillig redovisning 

Sammanfattning 
Lagstiftning och normgivning kring årsredovisningen, vill skydda intressen-
ter mot felaktig och bristfällig information. Det finns en del i årsredovis-
ningen som inte är lagstadgad, den benämns frivillig information. Omfatt-
ning och val av vilken frivillig information som företag väljer att redovisa 
beror till stor del på vilken redovisningsstrategi som företaget tillämpar.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken redovisningsstrate-
gi som svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen tillämpar, när de 
redovisar frivillig information i årsredovisningen. Vidare är syftet att under-
söka vad som påverkar val och utformning av redovisningsstrategi, vi utreder 
huruvida anlitad revisionsbyrå är en förklarande variabel, samt om det finns 
andra aktörer och faktorer som påverkar. Vi har undersökt variablerna; an-
ställda, kreditgivare, aktieägare, andra företag noterade på Stockholmsbör-
sen, branschkollegor, anlitad revisor och Vd/företagsledning, för att utreda 
om dessa aktörer och faktorer påverkar valet. 

Både en kvantitativ och kvalitativ metod har använts för att uppfylla uppsat-
sens syfte. Genom en enkät, via e-mail, till företagen i vårt urval, har vi un-
dersökt i vilken utsträckning de olika variablerna påverkar samt huruvida 
det leder till att en viss redovisningsstrategi tillämpas. Erhållen data har vi 
statistiskt bearbetat med hjälp av korstabeller, stapeldiagram och logistisk re-
gression. Kvalitativt har vi genom e-mail intervjuer undersökt om de fyra 
större revisionsbyråerna (Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG och 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) förespråkar en viss redovisningsstrategi. 

Vi kan utifrån resultatet styrka fyra av våra åtta, utifrån agentteori och tidi-
gare studier, uppställda antaganden. Resultatet indikerar att samtliga 42 före-
tag som medverkat i undersökningen, arbetar efter en definierad och väl ut-
arbetad redovisningsstrategi, 26 av dessa företag tillämpar en ”proactive disc-
losure strategy” och 16 företag använder en ”reactive disclosure strategy”. 
Tre utav de fyra intervjuade respondenterna (revisorer) föredrar även de en 
”proactive disclosure strategy”. 

Resultatet visar även att anlitad revisor är den variabel som starkas påverkar 
val och utformning av redovisningsstrategi, samt att Vd/företagsledning och 
aktieägare också påverkar mycket. Vidare framkommer att ett företags kre-
ditgivare inte påverkar redovisningsstrategi. 
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Master’s Thesis in Accounting 

Title: Disclosure Strategies – which participants and factors affect? 

Author: Sara Fredriksson & Sofia Hallberg 

Tutor: Fredrik Ljungdahl 

Date:  2005-05-27 

Subject terms: Disclosure strategies, voluntary disclosure 

Abstract 
Legislation and norms associated with the annual report protect stakeholders 
against wrong and deficient information. One part of the annual report is 
not mandatory, which is denominate voluntary information. The extent and 
choice of which information to disclose voluntary, is due to what kind of 
disclosure strategy a firm is applying.  

The purpose of this thesis is to describe and analyze what kind of disclosure 
strategy Swedish firms listed on the Stockholm Stock Exchange are applying, 
when they disclose voluntary information in the annual report. The purpose 
is furthermore to examine what affects the choice and design of a disclosure 
strategy, we investigate whether engaged auditor is an explaining variable, 
and we also check for other participants and factors influencing choice of 
disclosure strategy. We have examined the variables; employees, lender, 
shareholder, other firms on the Stockholm Stock Exchange, colleagues 
within business sector, engaged auditor and vice president/management. 

Both a quantitative and qualitative method is used to fulfill the purpose of 
the thesis. By a questionnaire, sent through e-mail, to the firms in our sam-
ple, we have investigated the different variables’ affect and whether this lead 
to a special disclosure strategy. Data collected have been arranged statisti-
cally, through cross tabs, diagrams and logistic regression. We have qualita-
tive, through e-mail interviews, investigated whether the big four auditing 
firms (Deloitte & Touche, Ernst& Young, KPMG and Öhrlings Pricewater-
houseCoopers) recommends a specific disclosure strategy. 

We can from our results confirm four out of eight hypotheses, that are put 
forward  through agencytheory and previous studies. The result indicates 
that all of the 42 firms in the examination, apply a defined and well devel-
oped disclosure strategy. Furthermore, 26 of these firms apply a proactive 
disclosure strategy and 16 apply a reactive disclosure strategy. Three out of 
four of the respondents (auditors) also prefer a proactive disclosure strategy. 

The result also indicates that engaged auditor is the variable that most 
strongly affects a firm’s disclosure strategy, and that vice presi-
dent/management and shareholders also are powerful. Furthermore it also 
appears that lender do not affect a firm’s disclosure strategy. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till det valda uppsatsämnet. Vidare disku-
teras problemet som resulterar i problemformulering och syftet med uppsatsen. Definitio-
ner ges och slutligen motiveras gjorda avgränsningar och uppsatsens disposition presente-
ras. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle finns lagar som styr företagens ekonomiska information och många 
svenska och internationella organ har publicerat rekommendationer om hur företa-
gen ska beskriva sin ekonomi (Lönnqvist, 2002). Lagstiftning kring årsredovisningen 
grundar sig i att politikerna vill skydda intressenter mot felaktig och bristfällig in-
formation (Lönnqvist, 2002). För att en årsredovisning skall vara rättvisande krävs att 
den framställs i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper och den 
kompletterande normgivningen (Edenhammar & Thorell, 2005). Det finns dock en 
del i årsredovisningen som inte är lagstadgad, den benämns frivillig information.  

Mängden frivillig information fortsätter hela tiden att öka och en anledning till detta 
är den allmänna utvecklingen mot informationssamhället (Artsberg, 2003). Enligt 
Artsberg (2003) kan man urskilja redovisningstrender, företag publicerar frivilligt in-
formation om något för att det är en pågående debatt i samhället. Oftast upphör så-
dan informationsgivning när den allmänna debatten avtar. Detta var till exempel fal-
let med social redovisning och inflationsredovisning på 1970-talet. Så småningom när 
en praxis blir alltmer accepterad går lagstiftaren ofta in och lagstiftar för att styrka 
vad man anser vara god redovisningssed och på så sätt driver man alla företag att följa 
med i utvecklingen (Artsberg, 2003). I dagsläget är frivillig information så betydelse-
full att det finns stor anledning att tala om rapportering istället för endast om redo-
visning. 

Frivillig information i årsredovisningen är inte alltid tillräcklig, vilket bidrar till ett 
informationsgap mellan företaget och dess intressenter (Coy, Hooks & Davey, 2002). 
Detta informationsgap existerar på grund av att det föreligger en intressekonflikt dem 
emellan, vilken grundas på att aktieägarnas informationskrav skiljer sig från företa-
gets (Lev, 1992). Frivillig information ska bidra till att intressenterna kan göra troliga 
prognoser och fatta bättre beslut i frågor som rör företaget. Den är mycket värdefull 
då intressenternas förståelse för företaget kan ökas samtidigt som informationsgapet 
minskas (Rimmel, 2003). Agentteorin fokuserar på konflikten mellan aktieägare 
(principal) och företagsledning (agent) och undersöker dess konsekvenser (Lev, 1992). 
Det går inte komma ifrån att företaget besitter mer information om dess verksamhet 
än vad intressenterna har tillgång till, det vill säga informationsasymmetri föreligger, 
vilket orsakar informationsgapet (Rimmel, 2003).  

Företag väljer själva vilken frivillig information som är intressant att redovisa i årsre-
dovisningen, detta innebär att informationen blir specifik för varje företag (Rimmel, 
2003). För en del företag innebär det stor osäkerhet vid beslut om vad som ska ingå i 
den frivilliga informationsdelen. En anledning till att vissa företagsledningar ställer sig 
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negativa till att redovisa frivillig information är att för mycket information kan avslö-
ja företagshemligheter och brister (Eccles & Mavrinac, 1995). Ytterligare en anledning 
till att inte redovisa för mycket information är rädslan för att rapportera information 
som senare visar sig vara fel (Skinner, 1994). De flesta företagsledningar vill i hög grad 
undvika att ta tillbaka tidigare lämnade uppgifter och därmed uppvisa ett misslyckan-
de. Det har framkommit vid studier av praxis att företag hellre redovisar positiva ny-
heter och framsteg än negativa som redovisas endast i undantagsfall (Skinner, 1994; 
Artsberg, 2003).  

Omfattningen och valet av vilken frivillig information som företag väljer att redovisa 
beror till stor del även på vilken redovisningsstrategi (”disclosure strategy”) som före-
taget tillämpar. Olika redovisningsstrategier innebär att företag redovisar olika in-
formation och att mängden information skiljer sig åt. Eccles och Mavrinac (1995), 
Adrem (1999) och Rimmel (2003) betonar två olika redovisningsstrategier; ”proacti-
ve” och ”reactive”, som skiljer sig åt i sättet de kommunicerar med intressenterna. En 
”proactive disclosure strategy” antyder att företaget förstår och överskrider aktie-
ägarnas informationsbehov, medan en ”reactive disclosure strategy” kännetecknas av 
att företaget inväntar lagstiftning eller krav från aktieägarna (Eccles & Mavrinac, 
1995, Adrem, 1999; Rimmel, 2003). Företag med en ”proactive disclosure strategy” 
kommer att inkludera mer frivillig information i sin årsredovisning. En rådande upp-
fattning är att företag kan förbättra kommunikationsprocessen med intressenterna, 
genom att utveckla en strategi för redovisning av frivillig information (Lev, 1992, 
Healy och Palepu, 1993; Eccles & Mavrinac, 1995). 

1.2 Problemdiskussion 
Lev (1992) betonar behovet av redovisningsstrategier och menar att utan en aktiv, 
välplanerad och utförd strategi så finns ingen garanti för att företagets inre värde och 
potential kommer bli till fullo uppskattad av intressenter. Man kan ställa sig frågan 
hur vanligt det är med en väl utarbetad och definierad redovisningsstrategi? Vilka re-
dovisningsstrategier tillämpas och i vilken utsträckning?  

Adrem (1999) har genomfört fyra självständiga men besläktade uppsatser som gemen-
samt utgör en studie av redovisningspraxis i Sverige, Disclosure practices in Sweden. En 
av uppsatserna behandlar, utifrån agentteorin, anledningen till att en del företag har 
en ”proactive disclosure strategy” och varför andra företag väljer att lägga ner mindre 
tid och pengar på frivillig redovisning och relationen till investerare. Han undersöker 
variablerna; storlek, bransch, ägarstruktur, utländskt ägande, skuldsättningsgrad, na-
tionell notering och internationell notering, som förklarande variabler till val av re-
dovisningsstrategi. Resultatet av undersökningen indikerar att användandet av en 
”proactive disclosure strategy” ökar med storlek, spridd ägarstruktur och notering på 
Stockholmsbörsen. Finns det andra aktörer och faktorer som påverkar val och ut-
formning av redovisningsstrategi? 

Det är dock endast ett fåtal författare, bland annat Giner Inchausti (1997) och Depo-
ers (2000), som har undersökt revisionsbyråer som en förklarande variabel till vald 
redovisningsstrategi. De menar att stora revisionsbyråer kommer att uppmuntra sina 
klienter till att tillhandahålla mer omfattande information, en ”proactive disclosure 
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strategy”, med högre kvalitet för att säkerställa sitt eget rykte. Även Firth (1979) på-
pekar att de största revisionsbyråerna kommer att driva sina klienter till att redovisa 
mer information än vad som är nödvändigt, för att bevara sitt eget rykte. 

De fyra största revisionsbyråerna i Sverige; Deloitte & Touche, Ernst & Young, 
KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, arbetar i dagsläget allt mer som kon-
sulter, vilket innebär att rollen som rådgivare har blivit mer väsentlig vid sidan av rol-
len som granskare (Artsberg, 2003). Utifrån det faktum att revisorn blivit mer lik en 
konsult och utifrån tidigare studier, ställer vi oss frågan huruvida anlitad revisor på-
verkar och assisterar företaget vid val och utformning av dess redovisningsstrategi?  

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen har vi för avsikt att undersöka följande problemformu-
leringar. 

 Följer företag en definierad redovisningsstrategi? I så fall, vilka redovisningsstrate-
gier tillämpas och i vilken utsträckning?  

 Vilka aktörer eller faktorer påverkar? Vem eller vilka påverkar mest? 

 Påverkar anlitad revisor företagets val av redovisningsstrategi?  

 Förespråkar de större revisionsbyråerna; Deloitte & Touche, Ernst & Young, 
KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, en viss redovisningsstrategi?  

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken redovisningsstrategi svenska 
aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen tillämpar, när de redovisar frivillig infor-
mation i årsredovisningen. Dessutom kommer vi att undersöka vad som påverkar val 
och utformning av redovisningsstrategi, vi kommer att utreda huruvida anlitad revi-
sionsbyrå är en förklarande variabel samt om det finns andra aktörer och faktorer 
som påverkar. 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att lägga större vikt på revisionsbyråer, som en påverkande aktör på före-
tags val av redovisningsstrategi. Detta på grund av att den här variabeln inte tidigare, i 
lika stor omfattning, är undersökt i Sverige, samt att vi antar att den är en betydande 
aktör. 

Uppsatsen kommer att behandla de större revisionsbyråernas; Deloitte & Touche, 
Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, påverkan på ett före-
tags tillämpade redovisningsstrategi, övriga revisionsbyråer utelämnas. Denna av-
gränsning motiveras av att majoriteten av de noterade företagen har en av de ovan 
nämnda revisionsbyråerna och därmed är övriga revisionsbyråer av mindre intresse.  
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Vi kommer endast att undersöka omfattningen frivillig information i årsredovisning-
en, andra kommunikationskanaler beaktas inte, eftersom det är den mest användbara 
och tillängliga kommunikationskanalen. 

1.6 Definitioner  
Frivillig information – Tilläggsinformation i årsredovisningen som inte är reglerad 
av vare sig lag, redovisningsprinciper eller rekommendationer. Frivillig information 
innefattar såväl finansiell som icke-finansiell information och strategisk information. 

Redovisningsstrategi – ”Disclosure strategy”. Strategi för hur mycket information 
ett företag väljer att avslöja/rapportera i sin årsredovisning, vilken typ av information 
man redovisar och vilken kontakt man väljer att ha med investerare.  

”Proactive disclosure strategy” – Redovisar stor mängd information i årsredovis-
ningen, i syfte att etablera en bra relation till aktieägare och analytiker. 

”Reactive disclosure strategy” – Redovisar endast en begränsad mängd information i 
årsredovisningen, vad som krävs enligt lag men ingenting utöver det. 

”IR” – ”Investor relations”. Kommunikation med investerare. Arbetspro-
cess/avdelning som arbetar med relationen till aktieägare.  

NIRI - National Investor Relations Institute i USA. Organisationen grundades 1969 
och är en yrkesmässig association med 4300 medlemmar. NIRI är djupt engagerade i 
att förbättra; praxis gällande relationer till investerare, yrkesmässig kompetens och 
status hos dess medlemmar (NIRI, 2005).  
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1.7 Uppsatsens disposition 
Dispositionen ger läsaren en överblick av uppsatsens kapitelföljd, samt hur innehållet 
i kapitlen är relaterade till varandra. Ordningsföljden och uppsatsens innehåll fram-
ställs i figur 1-1.  

 

Figur 1-1 Uppsatsens disposition 
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Kapitel 5  
Slutsats 

Inledningen beskriver bakgrunden till uppsat-
sens valda ämne. Vidare fortsätter kapitlet med 
en diskussion kring problemet som resulterar i 
en problemformulering, samt syftet med uppsat-
sen. Slutligen redogörs för de avgränsningar som 
gjorts och uppsatsens definitioner förklaras. 

Kapitlet beskriver redovisningens effekt, redo-
gör för olika redovisningsstrategier, agentteorin 
beskrivs och tidigare studier presenteras. Vi ut-
reder olika aktörer och faktorers påverkan på 
val och utformning av redovisningsstrategi och 
fastslår utifrån detta uppsatsens antaganden.  

Kapitlet beskriver uppsatsens valda metod och 
undersökningsansats. Vi redogör för valda ur-
valsgrupp, enkätens utformning, intervjuförfa-
randet och statistiskt tillvägagångssätt. Slutligen 
redogörs för undersökningens validitet och reli-
abilitet. 

Empiriska resultatet analyseras i anslutning till 
referensramen. Analysen genomförs med be-
skrivande och analytisk statistik. Vidare styrks 
eller avfärdas antagandena och slutligen diskute-
ras utfallet av e-mail intervjuerna. Analysen är 
underlag för vår slutsats. 

Kapitlet besvarar uppsatsens syfte och diskutera 
erhållna resultat och utfall, våra antaganden 
styrks eller avfärdas. Vidare ger vi egna reflek-
tioner och är självkritiska. Slutligen ges förslag 
till framtida forskning. 
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2 Referensram  
Detta kapitel beskriver inledningsvis redovisningens effekt på  ett företag, vidare redogörs 
för olika redovisningsstrategier. Agentteorin beskrivs och utifrån denna presenteras tidiga-
re studier. Vi utreder olika aktörer och faktorers påverkan på ett företags val och utform-
ning av redovisningsstrategi. I den löpande texten fastslås, utifrån agentteorin och tidigare 
studier, uppsatsens antaganden. 

2.1 Redovisningens effekt på företaget  
Anställda, kunder, reglerande organ och investerare efterfrågar information från före-
taget, men det är inte säkert att alla intressenter efterfrågar samma information. Det 
kan innebära att information som publiceras är fördelaktig för en grupp men är skad-
lig för en annan grupp användare (Lev, 1992; Giner Inchausti, 1997). Genom att fri-
villigt redovisa en viss typ av information och använda sig av olika kommunikations-
kanaler kommer företaget att attrahera olika typer av investerare och därmed kunna 
påverka aktieägarblandningen (Lev, 1992).  

Den information ett företag redovisar påverkas av krav från marknaden och tryck 
från lagstiftare och normgivare (Giner Inchausti, 1997; Adrem, 1999). Informationen 
som redovisas och även den information som ett företag väljer att inte redovisa på-
verkar aktieägarnas uppfattning av företagets ekonomiska situation och dess framtida 
möjligheter (Lev, 1992). Investerare efterfrågar information för att kunna värdera och 
bedöma osäkerheten av aktuella och framtida kassaflöden och därav kunna fatta be-
slut gällande ett företag (Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray, 1995). När ett företags 
prestation eller ekonomiska situation är underskattat av aktieägare, på grund av att de 
inte har tillräcklig information, kommer värdepapper att bli undervärderade. Detta 
leder till låga priser och höga räntor (kapitalkostnader) för nya aktier och obliga-
tionsemissioner (Lev, 1992).  

Höga kapitalkostnader på grund av negativa uppfattningar och undervärderade vär-
depapper kommer att minska inkomsterna och ha negativ inverkan på resultatet. 
Detta kommer därmed att tvinga företagsledningen att avstå från fördelaktiga inve-
steringsmöjligheter, vilket hotar företagets tillväxt och konkurrensmöjligheter. De 
här konsekvenserna av otillräcklig information kommer tydligt att ha skadliga effek-
ter på företagsledningen och dess aktieägare (Lev, 1992). 

Ett syfte med redovisning av frivillig information är att korrigera missvisande eller 
felaktig värdering av företaget. Källan till felvärderingar är informationsgapet mellan 
företaget och investerare, vilket kan mildras genom redovisning av frivillig informa-
tion (Lev, 1992; Healy & Palepu, 1993, Eccles & Mavrinac, 1995). Cooke (1989) me-
nar vidare att ökad redovisning av frivillig information, kan hjälpa företaget att attra-
hera nya aktieägare och därmed upprätthålla efterfrågan på aktierna.  

Den information ett företag väljer att redovisa kommer i första hand att påverka ak-
tieägarnas uppfattning av företaget och marknadsvärdet, som i sin tur berör företagets 
beslut och prestation, vilket framställs i figur 2-1.  
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Figur 2-1 Tvåfaldig påverkan av frivillig redovisning (Lev, 1992) 

2.2 Redovisningsstrategier 
Vad ett företag väljer att redovisa och hur mycket det väljer att redovisa beror till stor 
del på vilken redovisningsstrategi (”disclosure strategy”) företaget tillämpar (Adrem, 
1999). Lev (1992) poängterar vikten av en aktiv, välplanerad och utförd redovisnings-
strategi för att ett företags rätta värde och potential ska bli till fullo uppskattad av in-
vesterare. Enligt Eccles och Mavrinac (1995) bidrar en väl utarbetad redovisningsstra-
tegi till ökad trovärdighet för företagsledningen. De kommer även fram till att utan 
en tydlig, skriven redovisningsstrategi så uppstår svårigheter för företagsledare att 
kommunicera effektivt med aktieägare. Generellt ska en redovisningsstrategi minska 
investerares överraskningar, i synnerhet de negativa (Lev, 1992).  

En redovisningsstrategi är inte en separat, isolerad strategi, utan den ska integreras 
med resten av företagets strategi och kultur, och sammankopplas med företagets inve-
steringsval, produktion och marknadspolicy (Lev, 1992). Ett företags val av strategi 
beror till viss del av påtryckningar från marknaden och redovisningstvång (Giner In-
chausti, 1997; Adrem, 1999). Företag har en tendens att skräddarsy sin redovisnings-
strategi för att den ska passa dess interna och externa omgivning (Gibbins, Richard-
son & Waterhouse, 1990).  

Trots att varje enskilt företag har en skräddarsydd redovisningsstrategi, är det möjligt 
att urskilja några olika strategier för redovisning av frivillig information (Gibbins et 
al, 1990). The National Investor Relations Institute (NIRI) i USA, en organisation 
som är engagerad i att förbättra praxis gällande relationer till investerare, skiljer på 
två grundläggande redovisningsbeteende modeller (NIRI, 1995 återgivet i Adrem 
1999). Den ena av dessa modeller kännetecknas av öppen kommunikation som inklu-
derar fullständig och användbar offentlig redovisning av frivillig information. Utöver 
detta tillhandahåller modellen en klar vägledning för analytiker och investerare (Ad-
rem, 1999). Den här sortens strategi kallas för en ”proactive disclosure strategy”. För att 
ett företag med en ”proactive disclosure strategy” ska lyckas så krävs det att man har 

Information påverkar intressenters 
uppfattning och marknadsvärdet. 

Intressenters uppfattningar och marknadsvärdet in-
verkar på företagsledningens beslut. 

Intressenter 
Företag 
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full förståelse för informationsbehovet hos målgruppen och vad som kännetecknar 
företaget. Motsatsen till en ”proactive disclosure strategy” är en ”reactive disclosure 
strategy”.  

Företag med en ”reactive disclosure strategy” är slutna företag som inte redovisar mer 
än de är tvungna till, både offentligt och privat (NIRI, 1995 återgivet i Adrem 1999). 
Den här redovisningsstrategin lägger vikt på avskildhet snarare än gott anseende från 
att kommunicera information till analytiker och finansinstitutioner. Företag med en 
”reactive disclosure strategy” har en passiv inställning till relationen med investerare, 
och inväntar tecken från antingen reglerare eller marknadsaktörer, och agerar sedan 
på de signaler de får, därav benämningen ”reactive” (Adrem, 1999). Vi fastslår utifrån 
ovan resonemang följande antagande: 

• Antagande 1: Svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen följer en definierad 
redovisningsstrategi (”proactive” eller ”reactive disclosure strategy”). 

Utvecklingen av en redovisningsstrategi innebär en utvärdering av fördelar respektive 
nackdelar och en avvägning ”nytta–kostnad” med frivillig information. Kostnaderna 
för frivillig redovisning kan klassificeras i två kategorier; direkta och indirekta kost-
nader (Lev, 1992). Direkta kostnader är förknippade med kostnader för att bearbeta 
och sprida informationen. Indirekta kostnader inkluderar kostnaderna som härstam-
mar från frivillig informations påverkan på ett företags beslut och aktiviteter, samt 
kostnader som härrör från konkurrens.  

”Proactive” och ”reactive disclosure strategies” för med sig olika syn på nytta och 
kostnader med redovisningsinformation (Adrem, 1999). En ”reactive disclosure stra-
tegy” kan motiveras av ett kostnadsminimeringssätt, detta på grund av att vikt endast 
läggs vid direkta kostnader vilket kommer att påverka det sätt man kommunicerar 
med marknadsaktörer. En ”proactive disclosure strategy”, är å andra sidan berättigad 
av en kompromiss mellan totala kostnader och den totala nyttan av frivillig redovis-
ning. Dessa företag accepterar höga direkta kostnader eftersom de anser att den ökade 
nyttan balanserar upp de totala kostnaderna (Adrem, 1999). Företag med en ”proacti-
ve disclosure strategy” är också mer benägna att sätta upp en informationsavdelning 
(IR-avdelning), som har till syfte att etablera och bibehålla relationen till investerare. 
De lägger även ner mer tid på utgivning av frivillig information för att få klart för sig 
de möjliga fördelarna med frivillig redovisning. 

Företag som inte redovisar någon frivillig information eller som inte har någon redo-
visningsstrategi, bör vara medvetna om att ”inga nyheter, tolkas som dåliga nyheter” 
(Lev, 1992, s. 21). När investerare har en anledning att tro att företagsledningen besit-
ter värdefull information, som de inte redovisar, kommer de att anta det värsta och 
troligen handla därefter, nämligen genom att sälja aktier. När ett företag till exempel 
publicerar en försäljningsprognos samtidigt som en konkurrent inte publicerar eller 
redovisar något, kommer investerare att tolka tystnaden som dåliga nyheter och anta 
att konkurrentens prestation är svag i förhållande till företaget som redovisar (Lev, 
1992). 
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2.3 Agentteori 
Agentteori behandlar aktörer som har olika målsättningar, vilket betyder att det sak-
nas överensstämmelse mellan aktörerna, som till exempel mellan aktieägare och före-
tagsledning (Scott, 2003). Agentrelationen är ett kontrakt där en eller flera personer 
(principalen) anlitar en annan person (agenten) att fullgöra ett uppdrag för principa-
lens räkning (Jensen & Meckling, 1976). Agenterna ska arbeta utifrån principalens in-
tressen och inte sina egna när de fattar beslut (Hatch, 2002). Kostnader för principa-
lens kontroll av agenten kallas för agentkostnader. En möjlighet för principalen att 
kontrollera agenten är genom att se till den redovisade informationen i årsredovis-
ningen (Scott, 2003). Problemet i agentteorin är att principalen inte kan lita på att 
agenten uppfyller sina förpliktelser (Nygaard, Bengtsson & Johansson, 2002).  

Agentteorin har traditionellt använts som en grund när man studerar relationen mel-
lan företaget och dess investerare (Törnqvist, 1999). Investerare använder informatio-
nen i årsredovisningen i syfte att utvärdera företagsledarnas och företagets prestatio-
ner. En intressekonflikt äger rum till följd av att aktieägarnas informationskrav skil-
jer sig från företagets på så sätt att de eftersträvar mer företagsspecifik information 
(Healy & Palepu, 1993), vilket företaget kan anse vara skadligt ur en konkurrenssyn-
vinkel (Lev, 1992). Då redovisning av frivillig information inte alltid är tillräcklig så 
kommer enligt Coy et al (2002) ett informationsgap mellan aktieägarna och företaget 
att existera.  

En redovisningsstrategi som effektivt sprider användbar, relevant och trovärdig in-
formation, och som tillåter investerare att utvärdera företaget och dess ledning, 
kommer inte bara att minska informationsgapet utan också att skapa värde för aktie-
ägarna genom minskade agentkostnader. Investerarnas osäkerhet angående företaget 
minskas och därmed reduceras agentkostnaderna (Lev, 1992). 

2.3.1 Tidigare studier 
Tidigare studier klargör, utifrån agentteorin, att det finns ett antal olika variabler som 
anses förklara vald redovisningsstrategi och omfattning frivillig information i årsre-
dovisningen. Meek et al (1995) har i USA genomfört en studie i vilken sju olika vari-
abler, som påverkar och förklarar omfattningen frivillig redovisning, analyseras. Va-
riablerna som undersöks är: storlek, land/region, bransch, skulsättningsgrad, multina-
tionalitet, lönsamhet och internationell notering. Giner Inchausti (1997) har i Spanien 
genomfört en liknande studie där han undersöker hur olika variabler påverkar redo-
visningsstrategi, dessa är: storlek, internationell notering, lönsamhet, skuldsättningsgrad, 
revisionsbyrå, bransch och utdelnings policy. Depoers (2000) har även hon genomfört 
en liknande studie, i Frankrike, där hon bland annat undersöker sambandet mellan 
revisionsbyrå och omfattning frivillig information i årsredovisningen.  

Förutom nämnda författare ovan har också Cooke (1989) genomfört en studie inom 
samma område, där han jämför utsträckningen av frivillig information i årsredovis-
ningen mellan svenska börsnoterade företag, svenska företag noterade på utländsk 
börs och onoterade företag. Han fastställer också huruvida några variabler; nationell- 
och internationell notering, storlek, relation till moderbolag och bransch, är associerade 
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med omfattningen av frivillig redovisning. Stor vikt kommer att läggas på Adrem 
(1999) som också har genomfört en undersökning i Sverige, där han undersöker vari-
ablerna; storlek, bransch, ägarstruktur, utländskt ägande, skuldsättningsgrad, nationell- 
och internationell notering, som förklarande variabler till val av redovisningsstrategi. 

2.3.2 Antaganden utifrån tidigare studier 
Agentteorin förutspår en positiv relation mellan ett företags storlek och mängden fri-
villig information (Adrem, 1999). Storlek är en flitigt undersökt förklarande variabel 
till omfattningen frivillig information och vald redovisningsstrategi. Generellt redovi-
sar stora företag mer frivillig information än mindre företag, vilket fastställs i Meeks 
et al (1995) undersökning och Giner Inchaustis (1997) studie med flera. Adrem (1999) 
fastställer också i sin studie att användandet av en ”proactive disclosure strategy”, att 
redovisa en stor mängd frivillig information i årsredovisningen, ökar med ett företags 
storlek. Det finns flera förklaringar till det positiva sambandet mellan storlek och 
mängd frivillig information, som kompletterar varandra (Adrem, 1999). Efterfrågan 
på information är förmodligen större för stora företag eftersom de är bevakade av fler 
analytiker och aktieägare, vilka förmår dem att redovisa mer information (Lang & 
Lundholm, 1996). Firth (1979) påpekar att eftersom stora företag är mer offentliga så 
är de även mer angelägna om att bevara sitt goda rykte, det kan de göra genom att föl-
ja allmänhetens informationskrav.  

Det faktum att variabeln storlek redan är mycket undersökt och då tidigare studier 
redan utrett samband mellan storlek och redovisningsstrategi, har vi valt att analysera 
en aktör som vi anser ligga bakom storlek. Till följd av detta kommer vi att analysera 
och undersöka om variabeln antal anställda påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. Vi antar att antal anställda, i likhet med Cooke (1989) och Adrem 
(1999), hör samman med ett företags storlek, ju fler anställda desto större är företaget. 
Utifrån detta fastslås följande antagande: 

• Antagande 2: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då antal anställda i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Jensen och Meckling (1976) menar att agentkostnaderna är förhållandevis högre för 
företag som är mer skuldbelastade. Agentteorin förutsäger att det finns ett positivt 
samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och omfattningen frivillig informa-
tion. Meek et al (1995) erhåller däremot ett negativt resultat, de menar att företag 
med en lägre skuldsättningsgrad redovisar minst lika mycket information som ett fö-
retag med en högre skuldsättningsgrad. Adrem (1999) finner inte heller något sam-
band mellan ett företags val av redovisningsstrategi och skuldsättningsgrad. Samma 
negativa resultat framkommer i Giner Inchaustis (1997) undersökning. 
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Eftersom skuldsättningsgrad redan är undersökt, har vi valt att analysera och utreda 
huruvida kreditgivare påverkar val av redovisningsstrategi, då vi anser att denna aktör 
till viss del ligger bakom skuldsättningsgrad. Vi fastslår följande antagande: 

• Antagande 3: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” el-
ler en ”reactive disclosure strategy” påverkas inte av kreditgivare.  

Agentteorin hävdar att det blir svårare för principalen att kontrollera agenten ju fler 
ägare det finns (Scott, 2003). Agentkostnader föreligger i alla publika bolag på grund 
av den naturligt spridda ägarstrukturen, med andra ord, att det finns ett stort antal ak-
tieägare. Företagsledningen kan signalera att de agerar för aktieägarnas bästa genom 
att öka mängden frivillig information i årsredovisningen. Enligt agentteorin är rela-
tionen mellan ett företags ägarstruktur och mängden frivillig information positiv 
(Adrem, 1999). Dessa agentteoretiska argument är också tillämpningsbara på ut-
ländskt ägandeskap. Resultatet av Adrems (1999) undersökning indikerar på att an-
vändandet av en ”proactive disclosure strategy” ökar med spridd ägarstruktur. Ut-
ifrån ovan diskussion har vi fastställt följande antagande: 

• Antagande 4: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då aktieägare i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovisnings-
strategi. 

Vidare menar Adrem (1999) att notering på Stockholmsbörsen, nationell notering, 
också pekar på att användandet av en ”proactive disclosure strategy ökar”. Även ett 
företag som är internationellt noterat, antas redovisa mer frivillig information (Cooke, 
1989; Giner Inchausti, 1997). Agentteorin förutspår ett positivt samband mellan 
mängden frivillig information och nationell/internationell notering, eftersom, kapi-
talmarknadens krav på ett noterat företags redovisningsstrategi är stora (Adrem, 
1999). Ett företag som ska bli noterat på Stockholmsbörsen ökar normalt sin nivå av 
redovisad frivillig information, för att rätta sig efter redan noterade företag.  

Cooke (1989) fann i sin studie att svenska börsnoterade företag redovisade betydligt 
mer frivillig information i sin årsredovisning än ej noterade företag. Med hänsyn till 
denna diskussion och eftersom vi endast undersökt svenska aktiebolag som är notera-
de på Stockholmsbörsen, har vi fastställt följande antagande: 

• Antagande 5: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då andra företag på Stockholmsbörsen i stor utsträckning påverkar val och ut-
formning av redovisningsstrategi. 

Företag inom samma bransch förväntas redovisa liknande information, på grund av 
att de möter snarlika kostnader (Verrechia, 1983; Giner Inchausti, 1997). Resultatet 
av Meeks et al (1995) studie visar att redovisning av frivillig information är relaterat 
till branscher. Det är sannolikt att företag från en särskild bransch kommer att anta 
redovisningsstrategier, i syfte att följa sina branschkollegor (Giner Inchausti, 1997).  

Tillverkningsindustrin i Sverige är ett exempel på branschkollegors påverkan (Ad-
rem, 1999). Då de flesta företag inom denna bransch är noterade utomlands kan in-
ternationell kapitalmarknadspress tvinga dessa företag till en ökad omfattning frivillig 
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redovisning. Om då nationellt noterade tillverkningsföretag använder de internatio-
nellt noterade företagen som en riktlinje, kan konsekvensen bli att alla företag inom 
denna sektor tillämpar en ”proactive disclosure strategy” (Adrem, 1999). Tidigare 
studier tyder på att det är viktigt att se till branschtillhörighetens påverkan. Med ut-
gångspunkt från tidigare studier och diskussionen ovan, har vi fastställt följande anta-
gande: 

• Antagande 6: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då branschkollegor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Enligt Carpenter & Strawser (1971, återgivet i DeAngelo, 1981) är det bevisat att fö-
retag som blir börsnoterade tenderar att byta till en större revisionsbyrå, om de inte 
redan har en. Francis och Wilson (1988) menar att när agentkostnaderna är större 
finns det en ökad efterfråga på högre redovisningskvalitet. Det framkommer i De-
Angelos (1981) studie att redovisningskvalitet är beroende av storleken på revisions-
byrån, större byråer tillhandhåller högre kvalitet på redovisningen. Det råder dock 
meningsskiljaktigheter angående hennes slutsats.  

Revisionsbyråer efterfrågas för att övervaka företagsledningens arbete, till följd av 
eventuella intressekonflikter mellan aktieägare och företagsledare (Leftwich, Watts & 
Zimmerman, 1981). En större revisionsbyrå kommer att sporra företag till att redovi-
sa mer frivillig information, än de enligt lag behöver, för att bevara sitt eget rykte 
(Giner Inchausti, 1997; Depoers, 2000). Detta överskott av redovisad information an-
vänds för att minska agentkostnaderna och informationsgapet.  

Giner Inchausti (1997) och Depoers (2000) kommer fram till att storlek på anlitad re-
visionsbyrå påverkar ett företags redovisningsstrategi och mängden frivillig informa-
tion i årsredovisningen. Ett företag som anlitat en större revisionsbyrå kommer enligt 
dessa författare att redovisa betydligt mer information, därmed utöva en mer ”proac-
tive disclosure strategy”, än företag som använder en mindre revisionsbyrå. Eftersom 
revisionsbyrå är en redan undersökt variabel har vi valt att analysera och utreda hu-
ruvida anlitad revisor påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. Utifrån 
detta fastslås nedanstående antagande: 

• Antagande 7: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då anlitad revisor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Företagsledare har kunskap och expertis om styrandet av ett företag, de erhåller den-
na kunskap genom utbildning och arbetserfarenhet i branschen eller genom andra 
meriter. Det är därför ingen överraskning att de är bättre informerade än aktieägare 
och kan tolka ett företagets aktuella ställning och förutse framtida prestationer bättre 
(Healy & Palepu, 1993).  

Agentteorin förutspår att företagsledare kommer att göra redovisningsval som gynnar 
dem själva och att de försöker maximera värdet på deras egen ersättning. Konsekven-
serna av att företagsledningen tillgodoser egna intressen vid beslut resulterar i kostna-
der för att övervaka ledningen. Agentteorin förutsätter att företagets värde är perma-
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nent försvagat av kostnader för agentförhållandet (Healy & Palepu, 2001). Ett sätt att 
minska risken till att företagsledningen tar själviska beslut, kan vara genom att tilldela 
dem en kompensation eller bonus (Healy & Palepu, 1993). Företagsledare i ett företag 
med bonusavtal, som är kopplad till vinsten, antas maximera sin egen nytta i företa-
get och prestera en så hög vinst som möjligt för företaget, för att ju högre vinst de 
lyckas åstadkomma desto högre bonus erhåller dem (Healy & Palepu, 1993; Scott, 
2003). 

Frivillig information kan öka aktieägarnas förståelse för företagsledarnas affärsstrate-
gier och genom utvecklandet av redovisningsstrategier kan kommunikationen mellan 
aktieägare och företagsledningen förbättras (Lev, 1992; Healy & Palepu, 1993; Eccles 
& Mavrinac, 1995). Den frivilliga redovisningens påverkan på aktieägare beror till 
stor del på företagsledningens trovärdighet och rykte (Eccles & Mavrinac, 1995). 
Trovärdigheten växer fram genom att företagsledningen är öppen och rättfram både i 
bra och dåliga tider. Enligt Eccles och Mavrinac (1995) är behovet av att fokusera på 
redovisningsstrategier inte lika stort när företaget är ekonomiskt starkt, men företags-
ledare som helt och hållet försummar sådana strategier kommer att få betala ett högt 
pris om resultatet någon gång inte motsvarar aktieägarnas förväntningar (Lev, 1992; 
Skinner, 1994). Med utgångspunkt i ovan förda diskussion fastställs följande antagan-
de: 

• Antagande 8: Ett företags benägenhet att tillämpa en “proactive disclosure strategy” 
ökar då Vd/företagsledning i stor utsträckning påverkar val och utformning av redo-
visningsstrategi. 

Enligt Skinner (1994) så redovisas goda nyheter vanligen kvantitativt medan dåliga 
nyheter oftast redovisas kvalitativt. Hans uppfattning är att företagsledningar frivil-
ligt redovisar positiva nyheter när företaget är mycket vinstgivande för att urskilja det 
från andra företag som inte är lika lönsamma. Skinner (1994) hävdar vidare att före-
tagsledningar har ett incitament till att åsidosätta tillkännagivandet av dåliga nyheter 
för att förhindra att aktiekursen sjunker. En företagsledning som sätter sitt rykte i 
första hand kan därmed komma att åsidosätta negativa nyheter. Enligt Verrechia 
(1983) och Skinner (1994) kommer företagsledningen att publicera eller undanhålla 
information beroende på informationens effekt på aktiekursen.  
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver vald metod och undersökningsansats. Vi redogör för vald urvals-
grupp, beskriver enkäten, diskuterar bortfall och framställer det statistiska tillvägagångs-
sättet. Vidare presenteras e-mail intervjuerna och slutligen diskuteras uppsatsens validitet 
och reliabilitet. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamling kan delas in i primär- och sekundärdata (Holme & Solvang, 1997; 
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Primärdata, är data som forskaren själv samlat 
in för det aktuella undersökningsändamålet. Vid insamlingen av primärdata kan olika 
tekniker användas som till exempel enkäter och intervjuer. Sekundärdata, är data som 
kommer från bland annat litteraturstudier, tidskrifter och informationssökning på In-
ternet. Sekundärdata utgörs således av redan befintlig data, som samlats in för ett an-
nat ändamål (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) 

3.1.1 Primärdata 
Primärdata till vår uppsats har samlats in genom enkäter och e-mail intervjuer. Enkä-
ten har, via e-mail, skickats till företagens IR-ansvarig eller IR-avdelning, eftersom det 
viktigaste med primärdata är att respondenterna har goda kunskaper om det som un-
dersöks (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Vi har även samlat in data genom e-mail intervjuer. Frågeformuläret skickades till 
fyra auktoriserade revisorer, en respondent från varje revisionsbyrå (Deloitte & Tou-
che, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers).  

Vi anser att enkäter och e-mail intervjuer är de mest fördelaktiga sättet för oss att 
samla in data. Vi valde att utesluta andra metoder som till exempel personliga inter-
vjuer och observationer, eftersom vår studie ämnar undersöka ett stort antal företag. 
Vidare är e-mail intervjuer mest fördelaktiga för oss, då det är ett snabbt och effektivt 
sätt att samla in data på (Sekaran, 2000). Eftersom revisorerna är mycket upptagna 
denna tid på året (våren) passade e-mail intervjuer mycket bra och avståndsproblem 
blev då inte heller aktuellt.  

3.1.2 Sekundärdata 
Som komplement till insamlad primärdata har sekundärdata använts. För att ta fram 
relevant sekundärdata har vi använt oss av bibliotekssystemet Julia på Handelshög-
skolan i Jönköping, där vi fann sekundärdata i form av litteraturstudier och veten-
skapliga artiklar. Exempel på tidskrifter, där vi funnit användbara artiklar, är Ac-
counting Review, Journal of Accounting and Economics, Journal of International 
Business Studies, Journal of International Financial Management and Accounting.  

Vi har även sökt och funnit relevant information via databaserna ABI/Inform Global 
och Emerald, sökmotorn Google, OMX:s hemsida, Affärsvärldens hemsida samt de 
aktuella företagens hemsidor. På OMX fann vi vilka bolag som är noterade på A-
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listan respektive Attract 40, på Affärsvärldens hemsida erhölls företagens branschtill-
hörighet och genom att besöka företagens hemsidor kunde vi fastställa anlitad revi-
sionsbyrå.  

3.2 Val av metod 
Det finns olika metoder att använda sig av beroende på om man vill erhålla kvantita-
tiv eller kvalitativ data, metod bestäms av undersökningens syfte (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2003). Den största skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är 
att den förra omvandlar informationen till siffror som därefter blir till statistiska ana-
lyser. En kvalitativ metod är å andra sidan, beroende av undersökarens tolkning och 
uppfattning av informationen och bör därför inte omvandlas till siffror (Olsson & 
Sörensen, 2001). Det är inte nödvändigt att välja mellan en kvantitativ och kvalitativ 
undersökningsmetod, den ena behöver inte utesluta den andra, ofta används meto-
derna i kombination. En kombination mellan metoderna är en så kallad metodtri-
angulering (Olsson & Sörensen, 2001; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  Vi 
har valt att använda oss av en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ metod, 
eftersom det innebär att uppsatsen kommer att skildra verkligheten ur två olika per-
spektiv och därmed ge en mer fullständig förståelse.  

Som framgår av syftet har vi undersökt vilka redovisningsstrategier som svenska ak-
tiebolag, noterade på Stockholmsbörsen, använder sig av vid redovisning av frivillig 
information i årsredovisningen, samt vilka aktörer och faktorer som påverkar valet. 
Vi har erhållit data genom att skicka ut en enkät till företagen i vårt urval. Vi har 
även, utifrån syftet, undersökt de största revisionsbyråernas (Deloitte & Touche, 
Ernst & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers) syn på olika redovisnings-
strategier och därmed utrett om de förespråkar en viss redovisningsstrategi. 

3.3 Kvantitativ metod 
En kvantitativ undersökning arbetar med i förväg strukturerade frågeställningar, vil-
ka oftast utgår ifrån teorin och grundas på tidigare forskningsresultat (Trost, 2001). 
En kvantitativ ansats åskådliggör generella samband och skillnader där statistisk ana-
lys blir en grundpelare. De flesta kvantitativa studier innebär hög grad av standardise-
rade datainsamlingar (Trost, 2001). Standardisering betyder till vilken grad frågorna 
är de samma och situationen är densamma för alla tillfrågade. Med låg grad av stan-
dardisering blir möjligheterna till jämförelse sämre, jämförelser är en viktig del bero-
ende på vad man vill göra med sitt material.  

Vår studie avser utreda vilka olika redovisningsstrategier som tillämpas, samt vilka 
aktörer och faktorer som påverkar val och utformning av strategi. Vi har utgått från 
tidigare studier inom detta ämne, för att avgöra vilka aktörer och faktorer som redan 
utretts. Då vi ämnar använda resultatet till generaliserbara tolkningar och dra all-
männa slutsatser, har ett kvantitativt angreppssätt valts för att uppnå uppsatsens syf-
te. 
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3.3.1 Urval 
För att uppfylla syftet har vi undersökt svenska aktiebolag noterade på Stockholms-
börsen. I dagsläget finns 53 företag noterade på A-listan och 221 företag noterade på 
O-listan (OMX, 2005; Bonniers Finansinformation A/S och SIX, 2005). Vi har valt 
att undersöka de största företagen på O-listan, Attract 40, eftersom dessa företag, stor-
leksmässigt, kan jämföras med företagen noterade på A-listan. På Attract 40-listan 
finns 47 företag registrerade.  

Vi har exkluderat företag som inte är svenska aktiebolag i enlighet med vårt syfte, på 
grund av att utländska bolag påverkas av sitt hemlands redovisningsregler och därför 
är det mer komplicerat att utreda vilka faktorer som påverkar deras val av redovis-
ningsstrategi. På A-listan betyder det att vi exkluderat sju stycken företag, som alltså 
inte är svenska aktiebolag (ABB, Autoliv, Astra Zeneca, Nobel Biocare, Nokia, Stora 
Enso och TietoEnator). Från O-listan Attract 40 uteslöts fyra företag (Millicom Int., 
Oriflame, Unibet och Vostok Nafta). Efter att ha exkluderat dessa företag bestod un-
dersökningen av 46 företag på A-listan och 43 företag på Attract 40-listan, totalt 89 
företag (bilaga 1).  

Urvalet är indelat i nio olika branscher; Råvaror, Industriföretag, Konsumentvaror, 
Hälsovård, Finansföretag, IT-företag, Telekommunikation, Media & Underhållning 
och Tjänster. Denna indelning är gjord utifrån Affärsvärldens (2005) branschindel-
ning, och har till syfte att urskilja huruvida det föreligger skillnader mellan olika 
branschers val av redovisningsstrategi. Vidare har företagen indelats utefter anlitad 
revisionsbyrå, för att vi ska kunna urskilja om det förekommer skillnader mellan by-
råerna.  

3.3.2 Enkät 
Vi har genom en enkät (bilaga 2) undersökt vilka redovisningsstrategier som tillämpas 
av svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen, samt vilka faktorer och aktörer 
som kan tänkas påverka val av strategi. Enkäten skickades via e-mail till de utvalda 
företagens IR-ansvarig eller till IR-avdelning, i likhet med Adrem (1999), för att säker-
ställa att lämplig respondent nåtts. 

Fördelen med e-mail enkäter är att ett stort geografiskt område kan täckas, att den 
kan skickas till många (Kylén, 1994) och kostnaderna är obetydliga samt att eventuel-
la påminnelser blir enkla att genomföra (Sekaran, 2000). En nackdel är dock att om 
respondenten anser en fråga otydlig, kan man inte lika enkelt förklara frågans inne-
börd. 

Det finns olika sätt att ställa frågor i en enkät, Kylén (1994) skiljer på tre typer av frå-
gor; öppna frågor, frågor med fasta alternativ och frågor med skalor. En öppen fråga 
ger respondenten stor frihet att svara med egna ord, men det ställer krav på att den 
tillfrågade ska kunna formulera sig. Frågor med fasta svarsalternativ innebär att re-
spondenten bara behöver sätta ett kryss eller ringa in ett svarsalternativ, som passar 
bäst. En enkät med fasta svarsalternativ påverkar tanken hos den tillfrågade, det är 
svårt att urskilja om svaret är uttryck för vad respondenten tycker, eller en följd av 
att alternativet av andra orsaker drar till sig svar (Kylén, 1994). En enkät med skalor 
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används för att möjliggöra bedömning i olika grader, till exempel instämmer – in-
stämmer ej.  

Frågorna i vår enkät har utformats som en kombination av de tre ovan givna sätten 
att ställa frågor på (fasta, öppna och skalor). Fasta svarsalternativ kräver flera tester, så 
kallade pilotstudier, innan enkäten är klar (Kylén, 1994; Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999; Djurfeldt et al, 2003), men då vår enkät till viss del utgår från Adrems re-
dan beprövade frågeformulär samt andra tidigare studier, anser vi den redan testad 
och inga utprövningar har därmed gjorts. Enkäten innehåller öppna svarsalternativ 
för att respondenter ska ha möjlighet att uttrycka egna tankar och idéer, men även 
för att vi ska erhålla svar som vi själva inte har övervägt. Frågor med skalor ger re-
spondenten möjligheten att välja till vilken grad svarsalternativet överensstämmer 
med dennes uppfattning, och vi kan därmed analysera varje enskild variabels påver-
kan.  

3.3.2.1 Bortfallsanalys 

Risken med enkäter är framför allt uteblivna svar, bortfall. Enkätens utseende och 
form har enligt Kylén (1994) stor betydelse för svarsfrekvensen. Det måste vara lätt 
att förstå hur man ska svara och respondenten måste utan problem begripa frågorna, 
med andra ord, enkäten måste ge ett positivt intryck. Även Saunders et al (2003) på-
pekar att utformandet av en enkät kommer att påverka svarsfrekvensen. Man kan ut-
öka svarsfrekvensen genom att ha en tydlig layout på frågeformuläret och en klar 
förklaring av syftet med undersökningen. Då vi, som nämnts tidigare, till viss del ut-
går från Adrems redan beprövade frågeformulär samt andra tidigare studier, tror vi 
att bortfall på grund av att respondenten inte förstår frågorna är minimal. Vi har ge-
nom ett följebrev (bilaga 2) noggrant beskrivit undersökningens syfte och vilken nyt-
ta företagen kan få av undersökningen, därför tror vi att respondenterna får ett posi-
tivt intryck. Enligt Sekaran (2000) är detta förfarande rekommenderat för att höja 
svarsfrekvensen. 

Den 14 april skickades enkäten ut till de 89 företagen i vårt urval och efter ordinarie 
utskick erhölls 24 svar. I enlighet med Sekaran (2000), skickade vi efter drygt en 
vecka en påminnelse till företagen (bilaga 3) för att uppmuntra dem till att besvara 
enkäten, detta för att ytterligare höja svarsfrekvensen. Efter påminnelsen fick vi ytter-
ligare 18 svar, vilket innebär att 42 företag medverkat och därav har vi erhållit en 
svarsfrekvens på 47 %. Detta är en acceptabel svarsfrekvens enligt Sekaran (2000), ef-
tersom svarsfrekvensen för e-mail enkäter är relativt låg. Han menar att en godtagbar 
nivå ligger runt 30 %. 

Vi har dock totalt erhållit svar från 48 företag, men sex av dessa svar är inte använd-
bara, eftersom dessa företag inte har tid och möjlighet att medverka i vår undersök-
ning. Anledningen till detta är att de är fullt upptagna med delårsrapporter, års-
bokslut eller bolagsstämmor. 

Bortfall av företag tror vi till största delen beror  att undersökningen genomförts på 
våren. Då denna årstid innebär mycket arbete med delårsrapporter och årsrapporter, 
samt att många företag förbereder för bolagsstämmor. Vi är övertygade om att svars-
frekvensen skulle vara högre om samma undersökning genomfördes på hösten, då vi 
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upplever att det finns ett stort intresse för vår undersökning. Av de 42 företag som 
medverkat i undersökning är 37 stycken mycket positiva och vill ta del av uppsatsens 
resultat och slutsatser. 

3.3.3 Deduktiv vs induktiv metod  
Ett vetenskapligt arbete följer enligt Olsson och Sörensen (2001) antingen en deduk-
tiv eller en induktiv linje. En induktiv metod har sin utgångspunkt i empirin och syf-
tar till att bygga upp en ny teori och utveckla kunskap. Den induktiva metoden styrs 
av observationer och analyser som leder till hypoteser och nya teorier (Artsberg, 
2003). Deduktiv metod innebär att man har en teori som bevisar hur relationerna 
mellan olika förhållanden framträder i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2001; Arts-
berg, 2003; Saunders et al, 2003). Vår undersökning har baserats i befintlig teori och 
tidigare studier inom ämnet. Teorin har sedan testats på ett urval av företag, därav en 
deduktiv metod.  

Ett hypotetiskt-deduktivt arbete innebär att undersökaren utgår från en teori och 
presenterar ett antagande om verkligheten i en hypotes, som genom undersökningen 
skall testas (Olsson & Sörensen, 2001; Artsberg, 2003). Antagandet som görs i en hy-
potes måste kunna prövas, med andra ord, att man förkastar eller icke-förkastar hy-
potesen (Olsson & Sörensen, 2001). Eftersom vi inte har tillräckligt med data för att 
statistiskt säkerställa hypoteser (Djurfeldt et al, 2003) så har vi istället valt att ställa 
upp antaganden. Vi har utifrån syftet, fastställt antaganden om vilka faktorer och ak-
törer som kan tänkas påverka ett företags val av redovisningsstrategi. Antagandena 
testas empiriskt och utifrån detta drar vi generella slutsatser om verkligheten. Med 
denna bakgrund och då vi vill göra förenklingar och generaliseringar av verkligheten, 
kommer undersökningen utgå från en deduktiv metod. 

3.3.4 Statistiskt tillvägagångssätt 
Det statistiska arbetet har vi utfört i SPSS 11,5 för Windows. Genom diskussion och 
rådfrågning med statistikkunnig personal på Handelshögskolan i Jönköping, har vi 
kommit fram till vårt tillvägagångssätt och de använda metoderna. Att dra den star-
kaste möjliga slutsatsen från en begränsad mängd data är syftet med statistiskt arbete. 
Ett statistiskt test är nödvändigt för att undvika att missa en verklig effekt som delvis 
döljs eller för att hitta mönster som inte finns (Djurfeldt et al, 2003).   

Statistik kan förenklat sägas bestå av beskrivande statistik och analytisk statistik 
(Lind, Marchal, Mason, 2002; Djurfeldt et al, 2003), och vi har valt att kombinera des-
sa. Chi-två test hade varit en lämplig metod för att urskilja om det finns något sam-
band mellan val av redovisningsstrategi och de variabler som eventuellt påverkar va-
let, eftersom det testar kvalitativa variabler (icke numeriska variabler), och utreder 
samband i korstabeller (Djurfeldt et al, 2003). Vi kan dock utifrån våra korstabeller 
inte urskilja några samband med hjälp chi-två test, eftersom utfallet i en del celler är 
mindre än fem, innebär det att beskrivande statistik använts i stor utsträckning. Ana-
lytisk statistik har använts, då logistisk regression är lämplig, eftersom det prövar vil-
ka av våra variabler som starkast förklarar påverkan på val av redovisningsstrategi 
(Hair, Andersson, Tatham, Black, 1998). 
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3.3.4.1 Beroende variabel 

Vår huvudvariabel, utgörs av vilka redovisningsstrategier som tillämpas av svenska ak-
tiebolag noterade på Stockholmsbörsen. Denna beroende variabel är den som de öv-
riga variablerna testas mot. 

Fem stycken redovisningsstrategier, baserade på definitionerna som framlagts av Ecc-
les och Mavrinac (1995), användes för att förstå svenska aktiebolags olika strategier 
för redovisning av frivillig information. Respondenten, i de flesta fall IR-ansvarig, be-
dömde företagets redovisningsstrategi genom att välja en av de fem nedan beskrivna 
strategierna (figur 3-1).   

Redovisningsstrategi 1 

  

Vi rättar oss efter alla krav på redovisning, fastställda i lag och i Stock-
holmsbörsens registreringskontrakt som företag måste teckna innan det 
kan träda in på aktiemarknaden, men erbjuder ingen ytterligare informa-
tion. 

Redovisningsstrategi 2 Vi tillhandahåller all information enligt redovisningsstrategi 1 och erbjuder 
även i årsredovisningen information som vi anser viktig, relevant och an-
vändbar för investerare och analytiker.   

Redovisningsstrategi 3 Vi tillhandahåller all information i enlighet med redovisningsstrategi 2 och 
besvarar alla frågor från investerare och analytiker snabbt och koncist, men 
vi avslöjar inte pris- och konkurrenskänslig information. 

Redovisningsstrategi 4 Vi tillhandahåller all information enligt redovisningsstrategi 3 och inleder 
kontakter med investerare och analytiker så snart ny information är till-
gänglig. 

Redovisningsstrategi 5 Vi erbjuder all information enligt redovisningsstrategi 4 och arbetar aktivt 
för att förekomma frågor och förhindra problem för investerare och analy-
tiker, genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog och genom att skapa 
en stark relation till dem.  

Tabell 3-1 Fem redovisningsstrategier enligt Eccles och Mavrinac (1995) 

Redovisningsstrategi 1 representerar det mest konservativa sättet att se på redovisning 
och relationer till investerare (Eccles & Mavrinac, 1995; Adrem, 1999). Strategi 2 ut-
görs av frivillig redovisning i skriftlig form, och först i strategi 3 börjar en dialog mel-
lan företaget och dess analytiker och investerare att ta form. I denna strategi är mark-
nadsaktörerna fortfarande initiativtagarna till en dialog. I redovisningsstrategi 4 bör-
jar företaget självt ta initiativ till en kommunikationsprocess och arbetar mer aktivt 
med relationer till investerare (Eccles & Mavrinac, 1995; Adrem, 1999). Redovis-
ningsstrategi 5 är den mest positiva inställningen till redovisning och relationen till 
investerare. Företagets satsning på relationen till investerare är pådriven av informa-
tionsefterfrågan, som existerar på marknaden, och inte av tvingande regler.  

Vi har, i likhet med Adrem (1999), valt att omklassificera redovisningsstrategierna till 
två grupper, eftersom det är mer lämpligt för statistisk analys. Företag som arbetar ef-
ter redovisningsstrategi 4 och 5 är därför klassificerade till en grupp och företag som 
följer redovisningsstrategi 1, 2 och 3 är indelade i en grupp. Klassificeringen grundas 
på strategiernas innehåll, strategierna 4 och 5 betecknas ”proactive”, och tillägnar in-
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vesterare mer tid och resurser. Strategierna 1, 2 och 3 benämns ”reactive”, och det in-
nebär att man lägger ner mindre tid på relationer till investerare.  

3.3.4.2 Oberoende variabler 

Vi har utifrån tidigare studier identifierat ett antal aktörer och faktorer som kan tän-
kas påverka ett företags val och utformning av redovisningsstrategi. Dessa är; antal 
anställda, kreditgivare, aktieägare, andra företag på Stockholmsbörsen, branschkollegor, 
anlitad revisor och VD/företagsledning. Samtliga variabler kan tänkas ha betydelse för 
utfallets riktning. 

Information om de oberoende (förklarande) variablerna har erhållits genom att re-
spondenten på en skala från 1 till 5; inte alls, lite, måttligt, ganska mycket och mycket, 
betygsatt olika aktörers påverkan på val och utformning av redovisningsstrategi. 

3.3.4.3 Beskrivande statistik 
När man har samlat in sina resultat ska man beskriva och analysera det som har sam-
lats in. Man börjar med att beskriva vilka grupper av variabler som ingått och däref-
ter resultatet i de olika grupperna (Djurfeldt et al, 2003).  

Det finns två olika typer av variabler; kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ varia-
bel är en variabel vars värde inte är tal (Taylor, 2001; Lind et al, 2002; Djurfeldt et al, 
2003), som till exempel redovisningsstrategi. Vidare är även de oberoende variablerna 
kvalitativa variabler; inte alls, lite, måttligt, ganska mycket och mycket, eftersom de inte 
heller är numeriska. För en kvalitativ variabel redovisar man den procentuella för-
delningen (Lind et al, 2001).   

Kvalitativa variabler är data på nominal- eller ordinalskala (Djurfeldt et al, 2003). Vår 
beroende variabel, redovisningsstrategi, är data på nominalskalan, vilken är den enk-
laste typen av data. Data på nominalskala kan enbart bli klassificerad och samman-
räknad (Lind et al, 2002). Våra oberoende variabler är data på ordinalskala och bygger 
på en rangordning av vissa mätta egenskaper. Man kan avgöra om ett värde är högre 
eller lägre än ett annat, men man kan inte säga hur mycket högre eller lägre (Lind et 
al, 2002). Man kan säga att värdet 3 är bättre än värdet 2 ur påverkningssynpunkt, 
men inte hur mycket bättre. Vi använde en femgradig skala som bedömningsgrund 
för hur mycket de förklarande variablerna påverkar ett företags val av redovisnings-
strategi. Man kan även dela in variablerna i diskreta eller kontinuerliga, variabler på 
nominal- eller ordinalskalor är alltid diskreta (Djurfeldt et al, 2003), vilket innebär att 
samtliga våra variabler är diskreta.  

Eftersom vi inte har tillräckligt med data för att kunna dra några statistiska slutsatser, 
urskilja samband, och på grund av att våra variabler är diskreta variabler på nominal- 
och ordinalskala, nöjer vi oss med att i empirin och analysen presentera data i korsta-
beller, där den procentuella fördelningen framgår. 
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3.3.4.4 Analytisk statistik 
Den enklaste metoden för analys är att titta på beskrivande data eller på olika dia-
gram, men har nackdelen att man inte får något mått på osäkerheten i sina slutsatser. 
Fördelen är att man får en bra överblick och kan se utfall, som man kanske skulle ha 
missat om man gått direkt på en statistisk analytisk metod. Steget efter beskrivande 
statistik är nämligen att använda analytisk statistik (inferens statistik), för att se om de 
olika grupperna av individer man tittat på är jämförbara (Tabachnick & Fidell, 2001). 

Statistiska metoder delas in i parametriska och icke-parametriska test (Taylor, 2001; 
Lind et al, 2002). När en variabel är kvalitativ ska man alltid använda ett icke-
parametriskt test och då man har data på ordinal- (Taylor, 2001) och nominal nivå är 
icke-parametriska test alltid mer lämpade (Lind et al, 2002). Vidare gäller att data som 
inte kan beskrivas med medelvärde, till exempel ”proactive” och ”reactive disclosure 
strategy”, inte kan använda parametriska tester utan man ska använda så kallade icke-
parametriska tester (Djurfeldt et al, 2003). Icke-parametriska test gör begränsade anta-
ganden om fördelningen av data, det är ointressant om variabeln är normalfördelad 
eller inte (Norusis, 2002). Det är aldrig direkt fel att använda ett icke-parametriskt 
test även när ett parametriskt skulle kunna användas. Däremot kan det vara mindre 
lämpligt eftersom dessa test är något mindre känsliga än de parametriska testerna.  

När data är icke-parametrisk, som den är i vårt fall, använder man sig av en icke-linjär 
regression (Tabachnick & Fidell, 2001), som innebär att variablerna kan vara relate-
rade på ett icke-linjärt sätt (Pallant, 2001). Det är mycket viktigt att man väljer rätt 
icke-linjär regression för sina data, eftersom resultatet kan bli helt fel om man har valt 
fel regressionsanalys. Vi har valt att använda en logistisk regression, som är en typ av 
icke-linjär regression (Tabachnick & Fidell, 2001), eftersom den är bäst lämpad för 
vår typ av data.  

3.3.5 Logistisk Regression 
Regressionsmetoder används ofta när man vill beskriva relationen mellan en beroen-
de variabel och en eller flera förklarande variabler. När de förklarande variablerna är 
diskreta eller kontinuerliga och den beroende variabeln är kvalitativ och binär (varia-
bel med två värden), används logistisk regression (Djurfeldt et al, 2003). Detta är 
passande för vår undersökning eftersom vår beroende variabel, redovisningsstrategi, 
är kvalitativ och binär (”proactive” och ”reactive disclosure strategy”) och de förkla-
rande är diskreta. Med logistisk regression kodar man oftast den beroende variabeln 
till 0 och 1, i vårt fall innebär detta att ”proactive disclosure strategy” kodats till 1 och 
”reactive disclosure strategy” kodats till 0.  

Ett krav på logistisk regression är att de förklarande variablerna måste vara oberoen-
de av varandra, annars snedvrids resultatet (Djurfeldt et al, 2003). Multikollinearitet 
är ett linjärt förhållande mellan några eller alla förklarande variabler i en regressions-
modell, det avser även fall då de förklarande variablerna är korrelerade men ej perfekt 
korrelerade. Beroende på vilken data man använder finns det olika typer av korrela-
tionstester (Djurfeldt et al, 2003).  
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Logistisk regression utgår från antagandet att varje oberoende variabel har samma ef-
fekt oavsett värdena på de övriga oberoende variablerna (Hair et al, 1998). För att un-
dersöka vilken variabler som starkast kan förklara valet av redovisningsstrategi hos 
svenska aktiebolag, är en logistisk regressionsanalys mycket användbar.  

3.4 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod ger större möjlighet till detaljerad information om ett mindre an-
tal objekt än den kvantitativa metoden (Patton, 1990). Generellt kan sägas att kvalita-
tiva undersökningar arbetar mer ostrukturerat än en kvantitativ undersökning (Ols-
son & Sörensen, 2001). Kvalitativa undersökningar innebär stor flexibilitet då under-
sökaren kan ändra upplägget under tiden studien fortskrider, vilket innebär en fördel 
då nya insikter kan uppstå under arbetets gång (Holme & Solvang, 1997). Flexibilite-
ten medför dock att jämförbarheten kan bli lidande. Holme och Solvang (1997) me-
nar att en kvalitativ metod ger större möjlighet att ge relevant information till följd 
av flexibiliteten, men dock inte lika enhetlig information.  

Vi genomför en kvalitativ undersökning för att komplettera den kvantitativa under-
sökningen. Vår kvalitativa undersökning genomförs med hjälp av e-mail intervjuer, 
vilket inte innebär stor flexibilitet och ostrukturerat arbete. Denna typ av intervjuer 
kan mer liknas vid en enkät, och då en kvantitativ metod, eftersom vi arbetar med i 
förväg strukturerade frågeställningar. Då det i vårt fall handlar om fyra intervjuer, vi 
undersöker ett få antal objekt mer detaljerat, samt att vi inte ämnar dra några generel-
la slutsatser utifrån dessa intervjuer, liknar tillvägagångssättet en kvalitativ metod.  

3.4.1 E-Mail intervjuer 
Att samla in data genom e-mail intervju är relativt billigt i jämförelse med andra in-
tervjutekniker, och det går även snabbt att samla in informationen (Sekaran, 2000). 
En viktig del, som inte ska underskattas när man har i syfte att genomföra intervjuer, 
som möjliggör en effektiv datainsamling är att dels, identifiera personer som är intres-
santa att intervjua, kontakta dessa personer och, sist men inte minst, få personerna att 
medverka (Lundahl & Skärvad, 1999). E-mail intervjuer med auktoriserade revisorer 
på Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoo-
pers, gör det möjligt för oss att ta del av dessa personernas åsikter, som annars på 
grund av både avstånd och deras mycket begränsade tid inte hade varit möjligt.  

För att förbättra kvaliteten på intervjusvaren föreslår, Frey och Mertens Oishi (1995) 
att man innan intervjun ska ringa personen man tänkt intervjua eller skicka ett med-
delande med intervjufrågorna till respondenten. Innan vi genomförde våra e-mail in-
tervjuer tog vi därför kontakt med de utvalda revisorerna, och förberedde dem för 
vilka frågor vi tänkt ställa, och sen mejlade vi frågeformuläret till dem. Detta tillväga-
gångssätt är rekommenderat enligt Sekaran (2000) för att erhålla en högre svarsfre-
kvens. För att ge de personer som vi intervjuade samma information om oss och vår 
studie skickade vi samma följebrev (bilaga 4), till samtliga respondenter. Frågeformu-
läret (bilaga 4) vi skickade innehöll ett antal, enligt oss, relevanta frågor och vi upp-
manade dem att diskutera kring frågorna. För att höja svarsfrekvensen skickade vi en 
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påminnelse till de respondenter som inte besvarat frågeformuläret, för att uppmana 
dem till att svara. En sådan uppföljningsprocedur är nödvändig enligt Sekaran (2000), 
och är en känd nackdel med frågeformulär som skickas via e-mail. Innan vi skickat ut 
påminnelsen erhöll vi ett svar och efter påminnelsen erhöll vi ytterligare tre svar. Det 
innebär att vi slutligen erhöll svar från samtliga fyra respondenter. 

En nackdel med e-mail intervjuer är att öppna frågor oftast får kortare och mindre 
detaljerade svar, än om man gör en personlig- eller telefonintervju (Sekaran, 2000). 
Ytterligare en nackdel är att om respondenterna anser att någon fråga är otydlig, kan 
vi inte med samma enkelhet förklara för dem vad vi menat. Risken med detta kan 
vara att de svarat på något annat än det vi velat ha svar på. För att reducera detta pro-
blem avslutade vi frågeformuläret med att meddela respondenterna att de gärna fick 
kontakta oss om det förekom några oklarheter. Vi säkerställde också risken med 
oriktiga svar genom att fråga om vi kunde kontakta dem igen med ytterligare frågor. 
Trots dessa eventuella nackdelar anser vi att intervjuerna via e-mail gav oss ett bety-
delsefullt bidrag till vår uppsats.  

3.4.2 Respondenterna 
Vårt syfte var att intervjua revisorer som reviderar de företag som ingår i vårt urval, 
nämligen svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen. För att ta reda på vilka 
revisorer som var aktuella för just vår undersökning, ägnade vi tid åt att gå igenom 
företagens årsredovisningar, och fick därigenom namnet på de revisorer som under-
tecknat revisionsberättelsen. Det visade sig att företagen till stor del använder sig av 
samma revisorer från respektive byrå och därför försökte vi kontakta dessa personer. 
Då de revisorer som vi hade för avsikt att intervju visade sig vara mycket upptagna, 
fick vi istället kontakta revisorer som arbetar bakom personerna som undertecknar. 
Detta är dock inte en nackdel eftersom revisorerna vi intervjuat är mycket väl insatta 
i företagens årsredovisningar, och är de personer som gör själva ”grovjobbet” med att 
revidera företagen. De har alltså stor kunskap om lagar och regleringar och samhällets 
uppfattning av vad som kännetecknar en bra årsredovisning.  

Vi kontaktade samtliga stora revisionsbyråers (Deloitte & Touche, Ernst & Young, 
KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers) huvudkontor i Stockholm, då vi an-
ser att de har en nära kontakt med de svenska aktiebolag som vi är intresserade av att 
utreda. Vi fick kontakt med en respondent från varje byrå via telefonväxeln på re-
spektive byrås huvudkontor. Vi pratade med flera olika revisorer innan vi fick tag på 
de mest lämpade respondenterna för vår undersökning.  

Vi har erhållit svar från samtliga fyra revisionsbyråer, och respondenterna har valt att 
vara anonyma. Respondent A på Deloitte & Touche, reviderar två svenska börsnote-
rade aktiebolag, likaså gör respondent B på Ernst & Young och även respondent C på 
KPMG. Respondent D som arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers reviderar 
ett företag som ingår i vårt urval.  

Vi är medvetna om att fyra revisorers åsikter och uppfattningar gällande redovis-
ningsstrategier, inte har någon större tyngd, men eftersom vi inte ämnar dra några 
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generella slutsatser har vi ändå valt att redovisa deras synpunkter, för att få en intres-
sant infallsvinkel på uppsatsen.  

3.5 Uppsatsens trovärdighet 
När man utför en undersökning är det av stor vikt att man ifrågasätter undersökning-
ens validitet och reliabilitet, som utgör två viktiga begrepp inom empirisk forskning 
(Saunders et al, 2003). Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att en undersök-
ning är trovärdig om den har hög validitet och reliabilitet. 

3.5.1 Validitet 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man har för av-
sikt att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999; Lundahl & Skärvad, 1999). Det är 
det viktigaste kravet på ett mätinstrument, eftersom om man inte mäter det som avses 
så spelar det inte så stor roll om själva mätningen är bra.  

Vår undersökning baseras på både kvalitativ och kvantitativ metod. I ett första skede 
när man utför en kvantitativ metod ska man enligt Olsson och Sörensen (2001) analy-
sera vilka frågor som ska ingå i enkäten och varför. Därefter ska man undersöka hu-
ruvida motsvarande frågeområde studerats i andra undersökningar, alltså om det re-
dan finns validerade enkäter. Om det finns tidigare studier, är det då bättre att använ-
da dessa istället för att utarbeta ett oprövat instrument. Att formulera och utarbeta en 
enkät är enligt Olsson och Sörensen (2001) en vetenskap i sig. Det handlar inte bara 
om att utarbeta frågor och utforma layout, man måste vidare testa enkäten ur validi-
tets- och reliabilitetssynpunkt (Djurfeldt et al, 2003). Då vår enkät till viss del är ut-
formad i likhet med Adrems (1999) frågeformulär och även baseras på andra tidigare 
studier, anser vi enkäten redan testad och därav minskar risken för låg validitet och 
reliabilitet.  

För att säkerställa validiteten måste urvalet vara representativt och väl avvägt till un-
dersökningens syfte (Arksey & Knight, 1999). Vi har i enlighet med vårt syfte exklu-
derat företag som inte är svenska aktiebolag. Anledningen till detta är att utländska 
bolag påverkas av andra redovisningsregler, och är därför mycket svåra att utreda. 
För att ytterligare uppfylla undersökningens syfte, har vi valt att e-mail intervjua auk-
toriserade revisorer som reviderar företag i vårt urval, detta för att höja validiteten. 

Man kan dela in validitet i yttre och inre validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1999). Yttre validitet mäter om det går att dra generella slutsatser utifrån de data som 
samlats in. I vår undersökning kan den yttre validiteten ifrågasättas eftersom vi 
genomför en delundersökning, det vill säga ett urval från totalpopulationen på cirka 
300 företag, och inte en total undersökning (Djurfeldt et al, 2003). Det skulle vara 
mycket tidskrävande att undersöka och bearbeta alla svenska aktiebolag som är börs-
noterad, därför valde vi att göra en delundersökning, som är mycket vanligt. Våra ge-
nerella slutsatser hade givetvis varit mer trovärdiga om vi genomfört en total under-
sökning.  
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Den inre validiteten mäter kopplingen mellan teori och empiri (Svenning, 2003). Frå-
gorna i enkäten och frågeformuläret har noggrant övervägts i anslutning till använd 
teori och tidigare studier. Vår undersökning baseras på två frågeformulär som skick-
ats via e-mail till respondenterna. I enkäten till företagen finns det lite utrymme för 
otydliga och inte tolkningsbara svar, då denna till största delen har försetts med slut-
na svarsalternativ, som förenklar ifyllandet samt inte är så tidskrävande för respon-
denten. Detta leder till en högre validitet. Frågeformuläret till revisorerna består av 
både slutna svarsalternativ och öppna frågor, vilket betyder att validiteten inte är lika 
hög. 

Det finns som nämnts tidigare, viss risk för att fel person besvara enkäten (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1999). För att minimera detta, har vi via företagens hemsidor 
erhållit e-mail adresser till företagens IR-ansvarig eller till IR-avdelning, för att erhålla 
pålitliga och tillförlitliga svar. Vi har i likhet med Adrem (1999) valt att skicka enkä-
ten till denna person eller avdelning, eftersom de anses ha kunskap inom ämnet och 
är till för att svara på aktieägares frågor. I de få fall det inte fanns någon IR-adress, 
skickades enkäten till ekonomiansvarig, eftersom de också är väl insatta i företagets 
redovisningsfrågor. Skulle enkäten ha skickats till fel person som inte är lämpad att 
svara på frågorna, uppmuntrade vi dem att vidarebefordra till en mer passande per-
son. Till följd av detta tillvägagångssätt, bedömer vi att en lämplig person på varje fö-
retag har besvarat enkät och därmed anser vi enkäten tillförlitlig och validiteten till-
fredsställd. Sammantaget anser vi även att vår studie mäter det vi avser att mäta, det 
vill säga vilka variabler som påverkar svenska aktiebolags val av redovisningsstrategi.   

3.5.2 Reliabilitet 
Traditionellt innebär reliabilitet, tillförlitlighet, att en mätning är pålitlig och inte är 
utsatt för inflytelser av slumpen (Saunders et al, 2003). Vidare betyder reliabilitet ock-
så att en undersökning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad 
undersökning (Olsson & Sörensen, 2001; Svenning, 2003), mätningen ska därmed inte 
påverkas av vem som gör mätningen eller de förhållanden under vilka den sker 
(Holme & Solvang, 1997; Lundahl & Skärvad, 1999). En hög grad av överensstäm-
mande vid en upprepad mätning innebär hög reliabilitet medan å andra sidan, kraftigt 
skiftande mätvärden innebär att reliabiliteten är förhållandevis låg. Vi tror att om 
samma undersökning genomfördes på hösten skulle resultatet bli annorlunda, man 
skulle förmodligen erhålla fler svar, eftersom företag och revisorer för tillfället är 
mycket upptagna med delårsrapporter och årsrapporter. Samtidigt tror vi att några av 
variablerna som påverkar, skulle påverka i samma utsträckning vid en upprepad un-
dersökning, eftersom den logistiska regressionen visar att dessa variabler inte är utsat-
ta för slumpinflytelser. 

Koncisa och tydliga frågor ökar sannolikheten för en acceptabel reliabilitet (Lekvall 
& Wahlbin, 2001). Undersökningens reliabilitet bestäms även av hur den utförs och 
hur noggrann man är vid bearbetningen av informationen. Materialet från de utförda 
enkäterna har tolkats och bearbetats noggrant i SPSS 11.5 för Windows, och genom 
att vi utformat en så enkel enkät som möjligt, minimeras risken för felaktiga svar och 
således erhålls en hög reliabilitet.  
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4 Empiri och analys 
Detta kapitel presenterar de statistiska modeller som använts för att redovisa och analyse-
ra undersökningens resultat. Empiriskt resultat analyseras i anslutning till tillämpad teo-
ri. Empirin och analysen genomförs med hjälp av beskrivande och analytisk statistik, vi 
använder oss av stapeldiagram, korstabeller och logistisk regressionsanalys. Våra antagan-
den diskuteras och styrks eller avfärdas. Slutligen diskuteras utfallet av e-mail intervjuer-
na. 

4.1 Struktur 
Varje antagande presenteras i en korstabell, i vissa fall tillämpas även stapeldiagram, 
och empiriskt resultat analyseras i anslutning till tillämpad teori. Utifrån resultatet i 
korstabellerna resoneras kring om vi kan styrka eller avfärda uppställda antaganden. 
Vidare utreds variablerna med hjälp av logistisk regression, som undersöker vilken 
variabel som starkast påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. Avslut-
ningsvis presenteras och analyseras resultatet av de genomförda e-mail intervjuerna, 
detta görs också i koppling till använd teori. 

4.1.1 Antagande 1 
• Antagande 1: Svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen följer en definierad 

redovisningsstrategi (”proactive” eller ”reactive disclosure strategy”). 

Antagandet baseras på tidigare studier, som anser att det är mycket viktigt för notera-
de företag att ha en definierad redovisningsstrategi, för att denna underlättar kom-
munikationen med aktieägare (Lev, 1992; Healy & Palepu, 1993). Vår huvudvariabel, 
den beroende variabeln, utgörs av vilka redovisningsstrategier (”proactive” och ”reac-
tive”) svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen använder sig av.  Diagram 4-
1 visar i vilken utsträckning de olika strategierna används.   

 

Diagram 4-1 Spridning av redovisningsstrategier 
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Diagrammet visar att strategi 5 är den mest använda. Denna strategi används av 14 fö-
retag, och dessa företag arbetar aktivt för att förekomma frågor och förhindra pro-
blem för investerare, genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog och genom att 
skapa en stark relation till dem (Eccles & Mavrinac, 1995; Adrem, 1999). Redovis-
ningsstrategi 3 och 4, används i snarlik omfattning, 11 respektive 12 företag, vilket 
påvisas både på A-listan och på Attract 40. 

Av de återstående företagen, följer 4 företag redovisningsstrategi 2, och endast 1 före-
tag arbetar efter redovisningsstrategi 1. Man kan med andra ord konstatera att redo-
visningsstrategi 1, som innebär att man inte redovisar mer än vad som är nödvändigt 
enligt lag och Stockholmsbörsens registreringsavtal (Eccles & Mavrinac, 1995; Ad-
rem, 1999), är mycket sällsynt bland företagen i vår undersökning. 

Vi har valt att omklassificera redovisningsstrategierna till två grupper, se diagram 4-2. 
Klassificeringen baseras på strategiernas innehåll, strategierna 4 och 5 betecknas ”pro-
active” eftersom dessa företag tillägnar investerare mer tid och resurser. Strategierna 
1, 2 och 3 benämns ”reactive”, och det innebär att man lägger ner mindre tid på rela-
tioner till investerare. 

 

Diagram 4-2 ”Proactive”- och “reactive disclosure strategy” 

I diagram 4-2 och tabell 4-3 nedan framkommer det, utifrån denna indelning av totalt 
42 företag, att 26 företag (61,9 %) använder en ”proactive disclosure strategy”, och 16 
företag (38,1 %) följer en ”reactive disclosure strategy”. Av de 26 företag som tilläm-
par en ”proactive disclosure strategy” så är 19 företag (73,1 %) noterade på A-listan 
och 7 företag (26,9 %) noterade på O-listan (Attract 40). Av de företag som använder 
en ”reactive disclosure strategy” är det 11 av 16 (68,8 %) noterade på A-listan och 5 
företag (31,3 %) noterade på Attract 40. 

Man kan konstatera att flertalet (30 stycken, 71,4 %) av företagen i vår undersökning 
är noterade på Stockholms börsens A-lista. Det framkommer att 19 (63,3 %) av dessa 
företag använder en ”proactive disclosure strategy”. Vidare kan konstateras att av de 
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12 företag (28,6 %) som är noterade på O-listan (Attract 40), så följer även majorite-
ten, 7 stycken (58,3 %), en ”proactive disclosure strategy”. 

 

Tabell 4-3 Fördelning redovisningsstrategi på A-listan och Attract 40 

Lev (1992) framhäver vikten av en definierad redovisningsstrategi för att investerare 
ska kunna uppskatta företagets ekonomiska situation och potential. Utvecklandet av 
redovisningsstrategier kan förbättra kommunikationen mellan aktieägare och företa-
get (Lev, 1992; Healy & Palepu, 1993). Då alla företag i vår undersökning är börsno-
terade, innebär det enligt Cooke (1989) att dessa företag är mer påverkade av investe-
rares krav på information jämfört med icke-noterade bolag. Det faktum att det är 
mycket viktigt för noterade företag att etablera en bra relation till investerare, tror vi 
leder till att stor vikt läggs vid en definierad redovisningsstrategi.   

Då alla företagen som medverkat i undersökningen, markerat en av de fem redovis-
ningsstrategierna, tolkar vi det som att alla företag arbetar efter en utarbetad och de-
finierad redovisningsstrategi. Vi menar alltså att om något företag inte haft en utarbe-
tad redovisningsstrategi, skulle denna fråga i enkäten (bilaga 2) inte ha besvarats. Det 
första antagandet avser att utreda huruvida svenska aktiebolag noterade på Stock-
holmsbörsen följer en definierad redovisningsstrategi (”proactive” eller ”reactive disc-
losure strategy”). Vi kan utifrån ovan förda diskussion och erhållet resultat styrka 
vårt antagande, då resultatet indikerar att företag noterade på Stockholmsbörsen till-
lämpar en definierad redovisningsstrategi. 

4.1.2 Antagande 2 
• Antagande 2: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 

ökar då antal anställda i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Antagandet baseras på agentteorin, som förutsätter ett positivt samband mellan före-
tagets storlek, i detta fall anställda, och omfattning frivillig information. Vi antar att 
antal anställda, i likhet med Cooke (1989) och Adrem (1999), hör samman med ett fö-
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retags storlek, ju fler anställda desto större är företaget. Större företag anses vara villi-
ga att redovisa mer information frivilligt, därav en ”proactive disclosure strategy”.  

 
Tabell 4-4 Vald redovisningsstrategi och anställdas påverkan 

 
Majoriteten av företagen (15 stycken, 35,7 %) i vår undersökning anser att antal an-
ställda inte alls påverka val och utformning av redovisningsstrategi, vilket framställs i 
tabell 4-4.  Det förekommer ingen märkbar skillnad mellan redovisningsstrategierna 
bland dessa företag, då 7 företag (46,7 %) tillämpar en ”proactive disclosure strategy” 
och 8 företag (53,3 %) använder en ”reactive disclosure strategy”. 

Av de 16 företag som följer en ”reactive disclosure strategy” anser 8 stycken (50 %) att 
antal anställda inte alls påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. 7 företag 
(26,9 %) av de 26 som använder en ”proactive disclosure strategy” bedömer också att 
antal anställda inte alls påverkar. 

Vidare menar en stor mängd av företagen (13 stycken, 31 %) att antal anställda påver-
kar lite. Bland dessa företag använder 8 företag (61,5 %) en ”proactive disclosure stra-
tegy”, jämfört med 5 stycken (38,5 %) som följer en ”reactive disclosure strategy”. 

Det är bara 1 företag som anser att antal anställda påverkar mycket vid val och ut-
formning av redovisningsstrategi, detta företag tillämpar en ”proactive disclosure stra-
tegy”. Tabellen visar vidare att det är 5 företag (11,9 %) som anser att antal anställda 
påverkar ganska mycket, och 4 av dem (80 %) följer en ”proactive disclosure strategy”. 
Av de företag som menar att antal anställda påverkar måttligt, följer även flertalet 6 
utav 8 företag (75 %) en ”proactive disclosure strategy”.  

Korstabell Strategi * Anställda 
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Andra antagande avser att utreda i vilken utsträckning antal anställda påverkar val 
och utformning av redovisningsstrategi, samt att klargöra om denna variabel påverkar 
mycket leder till att en ”proactive disclosure strategy” används. Resultatet indikerar, 
till skillnad från tidigare studier, att antal anställda i stor utsträckning inte alls påver-
kar val och utformning av redovisningsstrategi, och vi kan utifrån resultatet inte 
styrka vårt antagande. Eftersom endast ett företag anser att anställda påverkar mycket 
och att majoriteten av företagen bedömer att antal anställda påverkar lite eller inte 
alls. 

Företagen med en ”proactive disclosure strategy” likaväl som de med en ”reactive 
disclosure strategy” anser att antal anställda inte alls påverkar val av redovisningsstra-
tegi. En anledning till detta kan vara att alla de företag vi undersökt kan klassas som 
stora företag, och att de då inte ser att antalet anställda skulle kunna vara en möjlig 
orsak till deras val av redovisningsstrategi. En annan anledning till att resultatet skil-
jer sig från tidigare studier, kan vara att företagen vi undersökt inte såg kopplingen 
mellan antal anställda och företagets storlek, och därmed inte förstod storlekens be-
tydelse för val av redovisningsstrategi.  

4.1.3 Antagande 3 
• Antagande 3: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” el-

ler en ”reactive disclosure strategy” påverkas inte av kreditgivare. 

Agentteorin förutspår ett positivt samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och 
omfattningen frivillig information. Tidigare studier har däremot kommit fram till att 
det inte finns något samband mellan ett företags redovisningsstrategi och skuldsätt-
ningsgrad. Det vill säga att företag med olika skuldsättningsgrad redovisar lika myck-
et information (Meek et al, 1995; Giner Inchausti, 1997; Adrem, 1999).  Då vi valt att 
analysera kreditgivare som en bakomliggande faktor till skuldsättningsgrad, menar vi 
utifrån tidigare studier, att kreditgivare inte påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Det framkommer av tabell 4-5 nedan, att ett företags kreditgivare i stor utsträckning 
inte alls påverkar val och utformning av redovisningsstrategi, detta anser 17 (40,5 %) 
av företagen i undersökningen. Av dessa företag använder 10 stycken (58,8 %) en ”re-
active disclosure strategy” och 7 stycken (41,2 %) en ”proactive disclosure strategy”. 
Detta kan jämföras med de 8 företag (19 %) som anser att kreditgivaren påverkar lite, 
där 100 % följer en ”proactive disclosure strategy”. 

Av de 16 företag som tillämpar en ”reactive disclosure strategy” bedömer majoriteten, 
10 stycken (62,5 %), att kreditgivare inte alls påverkar. Av de 26 företag som använder 
en ”proactive disclosure strategy” menar flertalet, 8 stycken (30,8 %) att kreditgivare 
påverkar lite. 
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Tabell 4-5 Vald redovisningsstrategi och kreditgivares påverkan 

Vidare är det bara 3 företag (7,1 %) som anser att kreditgivaren påverkar mycket, alla 
dessa företag följer en ”proactive disclosure strategy”. Lika många företag anser att 
kreditgivaren påverkar ganska mycket, det framkommer att 1 (33,3 %) av dessa företag 
följer en ”reactive disclosure strategy”. Bland de företag, 11 stycken (26,2 %), som an-
ser att kreditgivare påverkar måttligt, finns det ingen större skillnad mellan de olika 
redovisningsstrategierna.  

Undersökningens tredje antagande ämnar utreda om ett företags kreditgivare trots 
allt påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. I tidigare studier framkom-
mer att skuldsättningsgrad inte påverkar val av redovisningsstrategi. Vårt resultat på-
visar, i likhet med tidigare studier, att oavsett vilken strategi företagen tillämpar, an-
ser de att kreditgivare inte alls påverkar. Alltså det förekommer inte någon större 
skillnad mellan företag med en ”reactive disclosure strategy” och företag med en 
”proactive disclosure strategy” och dess uppskattning av kreditgivares påverkan. Vi 
kan utifrån resultatet därför styrka vårt antagande.  

Vi kan dock inte från resultatet utesluta att kreditgivare har en viss påverkan, efter-
som 11 stycken anser att denna aktör påverkar måttligt, 3 stycken bedömer att varia-
beln påverkar ganska mycket och 3 företag uppskattar att kreditgivare inverkar myck-
et.  

 

 

 

Korstabell Strategi * Kreditgivare 
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4.1.4 Antagande 4 
• Antagande 4: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 

ökar då aktieägare i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovisnings-
strategi. 

Antagandet baseras på agentteorin, som förutsätter att relationen mellan ett företags 
ägarstruktur och mängden frivillig information är positiv. Desto fler aktieägare ju 
mer troligt är det att företaget redovisar mer information frivilligt och därav ökar an-
vändandet av en ”proactive disclosure strategy” (Adrem, 1999). 

Aktieägare är en variabel som kan påverka val och utformning av redovisningsstrate-
gi, och majoriteten (13 företag, 31 %) menar att aktieägare påverkar mycket, vilket 
framgår av tabell 4-6 nedan. Vidare framkommer att 10 (76,9 %) av dessa företag föl-
jer en ”proactive disclosure strategy” och 3 företag tillämpar en ”reactive disclosure 
strategy”. Motsatsen, att aktieägare inte alls påverkar, är det bara 1 företag som anser 
och detta företag använder en ”reactive disclosure strategy”.  

 

Tabell 4-6 Vald redovisningsstrategi och aktieägares påverkan 

Av de 26 företag som tillämpar en ”proactive disclosure strategy” bedömer, som sagt, 
flertalet, 10 stycken (38,5 %), att aktieägare påverkar mycket. Av de 16 företag som 
använder en ”reactive disclosure strategy”, anser flertalet, 6 stycken (37,5 %) att aktie-
ägare påverkar måttligt.  

En stor del av företagen, 11 stycken (26,2 %) anser att aktieägare påverkar måttligt. 
Tabellen visar också att 10 företag (23,8 %) menar att aktieägare påverkar ganska 

Korstabell Strategi * Aktieägare 

1 2 6 4 3 16 

6,3% 12,5% 37,5% 25,0% 18,8% 100% 

100% 28,6% 54,5% 40,0% 23,1% 38,1% 
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mycket, 6 utav dessa företag (60 %) arbetar efter en ”proactive disclosure strategy”. 
Det är 7 företag (16,7 %) som tycker att aktieägare påverkar lite, av dessa företag an-
vänder flertalet, 5 stycken (71,4 %), en ”proactive disclosure strategy”. 

Det fjärde antagandet avser förklara i vilken utsträckning företagets aktieägare påver-
kar val och utformning av redovisningsstrategi. Vidare avser antagandet undersöka 
konsekvensen av att aktieägare påverkar mycket, om det leder till en ”proactive disc-
losure strategy”. Adrems (1999) studie tyder på att användandet av en ”proactive disc-
losure strategy” ökar med spridd ägarstruktur. Företagen i vårt urval är stora aktiebo-
lag noterade på Stockholmsbörsen, och därmed är det öppet för allmänheten att köpa 
aktier i dessa bolag, vilket resulterar i spridd ägarstruktur.  

Vi kan utifrån utfallet konstatera att majoriteten av företagen anser att aktieägare på-
verkar mycket vid val och utformning av redovisningsstrategi, och majoriteten av des-
sa företag följer en ”proactive disclosure strategy”, vilket styrker vårt antagande. Det-
ta resultat erhöll även Adrem (1999) i sin studie. 

Man kan kartlägga, för att ytterligare styrka vårt antagande, att utfallet av företagen 
med en ”proactive disclosure strategy” så har 61,6 % av utfallet fördelats i slutet av 
skalan (ganska mycket och mycket).  

4.1.5 Antagande 5  
• Antagande 5: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 

ökar då andra företag på Stockholmsbörsen i stor utsträckning påverkar val och ut-
formning av redovisningsstrategi. 

Detta antagande grundas på agentteorin, som förutsätter att mängden frivillig infor-
mation ökar då ett företag är nationellt noterat (Adrem, 1999), därmed en ”proactive 
disclosure strategy”. Vi förutsätter att företag som är börsnoterade påverkas av andra 
företag som är noterade, och vidare är det i tidigare studier konstaterat att företag 
som är börsnoterade redovisar mer information frivilligt jämfört med företag som 
inte är noterade (Cooke, 1989). 

Det framkommer av tabell 4-7 nedan att inget företag i vår undersökning anser denna 
variabel påverka mycket. Tabellen påvisar att 14 företag (33,3 %) anser att andra note-
rade företag påverkar ganska mycket, av dessa företag använder lika många företag en 
”proactive disclosure strategy” som en ”reactive disclosure strategy”.  

Majoriteten i detta fall, 16 företag (38,1 %), anser att andra företag på Stockholmsbör-
sen påverkar måttligt. Flertalet av de företag som har denna uppfattning, 9 stycken 
(56,3 %), följer en ”proactive disclosure strategy”. 

Det är 2 företag som anser att andra noterade företag inte alls påverkar val och ut-
formning av redovisningsstrategi, och båda dessa företag följer en ”proactive disclosu-
re strategy”. Tabellen visar också att det är 10 företag (23,8 %) som anser att andra fö-
retag påverkar lite, 8 av dessa företag (80 %) arbetar efter en ”proactive disclosure stra-
tegy”.  



 Empiri och analys 

 34

 

Tabell 4-7 Vald redovisningsstrategi och andra företag på Stockholmsbörsens påverkan 

Av de 16 företag som tillämpar en ”reactive disclosure strategy”, bedömer 7 (43,8 %) 
stycken att andra noterade företag påverkar ganska mycket och lika många företag an-
ser att andra företag påverkar måttligt. Även bland de 26 företag som använder en 
”proactive disclosure strategy”, så anser majoriteten, 9 stycken (34,6 %), att andra no-
terade företag påverkar måttligt. 

Femte antagandet avser beskriva i vilken utsträckning andra företag på Stockholms-
börsen påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. Vidare avser vi analysera 
om denna variabel påverkar mycket, leder till att en ”proactive disclosure strategy” 
tillämpas. Det framkommer av korstabellen att inget av företagen anser att andra no-
terade företag påverkar mycket, vid val och utformning av redovisningsstrategi. Då 
det vidare inte föreligger någon skillnad mellan redovisningsstrategier, bland de före-
tag som anser att noterade företag påverkar ganska mycket, kan vi utifrån resultatet, 
till skillnad från Adrem (1999), inte styrka vårt antagande. Vi kan dock inte helt ute-
sluta att andra företag noterade på Stockholmsbörsen påverkar val av redovisnings-
strategi, eftersom majoriteten av företagen anser att variabeln har en viss påverkan.  

Vi tror att en anledning till utfallet kan vara att, innan ett företag blir noterat på 
Stockholmsbörsen ökar man normalt mängden frivillig information i årsredovisning-
en (Cooke, 1989). Detta för att leva upp till Stockholmsbörsens registreringsavtal och 
för att möta investerares förväntningar. Vi tror att innan inträdet, då man utökar 
mängden frivillig information, påverkas ett företag mer av noterade företag jämfört 
med när det väl blivit noterat. Detta eftersom man efter inträdandet på Stockholms-
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börsen är mer utsatt för kapitalmarknadens krav (Adrem, 1999), och då tenderar istäl-
let aktieägare att vara en mer påverkande faktor.  

4.1.6 Antagande 6 
• Antagande 6: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 

ökar då branschkollegor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Även det sjätte antagandet stödjer vi på agentteorin, företag som låter branschkolle-
gor påverka val och utformning av redovisningsstrategi antas redovisa mer informa-
tion frivilligt, en ”proactive disclosure strategy” ’(Adrem, 1999). Företag inom samma 
bransch förväntas redovisa snarlik information, då det kan finnas etablerad bransch-
praxis (Cooke, 1989). Tidigare studier har dock olika åsikter om huruvida variabeln 
bransch påverkar redovisning av frivillig information. 

Tabell 4-8 nedan framställer att branschkollegor inte anses påverka val och utform-
ning av redovisningsstrategi mycket. Det är dock 13 företag (31 %) som anser att kol-
legor påverkar ganska mycket, utav dessa företag använder 10 stycken (76,9 %) en 
”proactive disclosure strategy”. Majoriteten av företagen i undersökningen (40,5 %, 
17 stycken) anser att branschkollegor påverkar måttligt, och bland dessa företag är det 
ingen väsentlig skillnad mellan redovisningsstrategierna.  

 

Tabell 4-8 Vald redovisningsstrategi och branschkollegors påverkan 

Av de 16 företag som tillämpar en ”reactive disclosure strategy”, anser 9 företag (56,3 
%) att branschkollegor påverkar måttligt. Flertalet, 10 företag (38,5 %), av de 26 före-
tag som använder en ”proactive disclosure strategy”, menar å andra sidan att bransch-
kollegor påverkar ganska mycket. 
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12,5% 12,5% 56,3% 18,8% 100% 

100% 20,0% 52,9% 23,1% 38,1% 
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,0% 80,0% 47,1% 76,9% 61,9% 

2 10 17 13 42 
4,8% 23,8% 40,5% 31,0% 100% 

100% 100% 100% 100,0% 100% 

Ufall 
% inom Strategi 
% inom 
Branschkollegor 
Ufall 
% inom Strategi 
% inom 
Branschkollegor 
Utfall 
% inom Strategi 
% inom 
Branschkollegor 

”Reactive 
Disclosure Strategy” 

”Proactive 
Disclosure Strategy” 

Strategi 

Totalt 

Inte 
alls Lite 

 
Måttligt 

Ganska 
mycket 

Branschkollegor 

Total 



 Empiri och analys 

 36

Det framkommer vidare att 2 företag (4,8 %) anser att branschkollegor inte alls på-
verkar, båda dessa företag följer en ”reactive disclosure strategy”. 10 företag (23,8 %) 
menar att branschkollegor påverkar lite och majoriteten, 8 stycken (80 %), av dem 
arbetar efter en ”proactive disclosure strategy”. 

För att få en överblick av hur företag inom olika branscher valt att redovisa frivillig 
information, har vi framställt tabell 4-9. Tabellen urskiljer ifall företag inom samma 
bransch väljer samma redovisningsstrategi eller om det förekommer skillnader dem 
mellan.  

 

Företag med en ”proactive disclosure 
strategy” 

Företag med en ”reactive disclosure  
strategy” 

Totalt 26 av 42 företag      Totalt 16 av 42 företag       

Bransch   n 
Total 

%
Bransch 

%  Bransch   n
Total 

% 
Bransch 

%
Bransch 

antal
Råvaror  4 9,5 80  Råvaror  1 2,4 20 5
Industriföretag 8 19 53,3  Industriföretag 7 16,6 46,7 15
Konsumentvaror 1 2,4 50  Konsumentvaror 1 2,4 50 2
Hälsovård  2 4,8 66,7  Hälsovård  1 2,4 33,3 3
Finansföretag 6 14,3 75  Finansföretag 2 4,8 25 8
IT-företag  2 4,8 40  IT-företag  3 7 60 5
Telekommunikation 2 4,8 66,7  Telekommunikation 1 2,4 33,3  3
Media & Under-
hållning 0 0 0  

Media & Under-
hållning 0 0 0 0

Tjänster  1 2,4 100  Tjänster  0 0 0 1
    26 62      16 38 42

Tabell 4-9 Fördelning av redovisningsstrategi inom olika branscher 

 

Det framkommer i tabellen, att flertalet av företagen som medverkat i undersökning-
en tillhör industribranschen, nämligen totalt 15 företag. Utav dessa företag, tillämpar 
8 stycken (53,3 %) en ”proactive disclosure strategy” och 7 stycken (46,7 %) använder 
en ”reactive disclosure strategy”. Det föreligger alltså ingen väsentlig skillnad mellan 
redovisningsstrategierna. 

Det är totalt 8 finansföretag som medverkat och majoriteten av dessa, 6 stycken (75 
%), följer en ”proactive disclosure strategy”. Likaså är det i råvarubranschen, där 5 fö-
retag totalt är representerade, och utav dessa följer 4 stycken (80 %) en ”proactive 
disclosure strategy”. I IT branschen å andra sidan, följer 3 företag (60 %) av totalt 5 
stycken en ”reactive disclosure strategy”. 

I tabell 4-9 och diagram 4-10 nedan kan urskiljas att företag i media och underhåll-
ningsbranschen inte alls är representerade i undersökningen och tjänstebranschen 
samt konsumentvarubranschen är starkt underrepresenterade, vilket leder till att vi 
inte kan dra några slutsatser i dessa branscher.  
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Diagram 4-10 Fördelning redovisningsstrategi och bransch 

 

Undersökningens sjätte antagande avser framställa i vilken utsträckning branschkol-
legor påverkar val och utformning av redovisningsstrategi, samt att utreda om effek-
ten av att branschkollegor påverkar mycket leder till en ’”proactive disclosure strate-
gy”. Utifrån vårt resultat, kan konstateras att inget företag anser att branschkollegor 
påverkar mycket, därav kan antagandet inte styrkas. Det förekommer överlag en täm-
ligen jämn fördelning mellan redovisningsstrategierna inom de olika branscherna, 
vilket också bidrar till att vi inte kan styrka vårt antagande. 

Verrechia (1983) och Giner Inchausti (1997) menar att företag inom samma bransch 
förväntas redovisa snarlik information, det är troligt att företag kommer att anta re-
dovisningsstrategier i syfte att följa sina branschkollegor. Meek et al (1995) anser även 
de att redovisning av frivillig information är relaterad till branscher. Vi kan utifrån 
korstabell 4-8 urskilja att majoriteten av företag som följer en ”proactive disclosure 
strategy” anser att branschkollegor påverkar ganska mycket. Vi kan dock utifrån tabell 
4-9 konstatera att industriföretag, som är den mest representerade branschen med 15 
företag i undersökning, tillämpar 8 företag en ”proactive disclosure strategy” och 7 
företag anammar en ”reactive disclosure strategy”, vilket betyder att vi, till skillnad 
från dessa författare, inte kan konstatera att branschkollegor påverkar val av redovis-
ningsstrategi.  
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4.1.7 Antagande 7 
• Antagande 7: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 

ökar då anlitad revisor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Det sjunde antagandet baseras på agentteorin, som antar att storleken på anlitad revi-
sionsbyrå påverkar ett företags redovisningsstrategi och därmed mängden frivillig in-
formation. Enligt Carpenter & Strawser (1971, återgivet i DeAngelo, 1981) är det på-
visat att företag som blir noterade tenderar att byta till en större revisionsbyrå, om de 
inte redan har en. Detta stämmer med företagen i vår undersökning, eftersom alla fö-
retag som medverkat revideras av någon av de fyra större revisionsbyråerna i Sverige. 
Utifrån tidigare studier och utifrån agentteorin innebär det att företagen tillämpar en 
”proactive disclosure strategy”. Då vi valt att undersöka revisorer, som en bakomlig-
gande faktor till revisionsbyrå, menar vi utifrån tidigare studier att revisor påverkar 
val och utformning av redovisningsstrategi.  

 

Tabell 4-11 Vald redovisningsstrategi och anlitad revisors påverkan 

Företagens uppfattning om huruvida anlitad revisor påverkar val och utformning av 
redovisningsstrategi skiljer sig åt, vilket kan urskiljas i tabell 4-11. Bland de 26 företag 
som tillämpar en ”proactive disclosure strategy”, anser flertalet, 11 stycken (42,3 %), 
att anlitad revisor påverkar val och utformning av redovisningsstrategi mycket. Detta 
kan jämföras med de 16 företag som använder en ”reactive disclosure strategy”, där 
majoriteten, 6 stycken (37,5 %), bedömer att anlitade revisor påverkar måttligt. 

Det framkommer även i tabellen att totalt 13 företag (31 %) anser att revisorn påver-
kar mycket, utav dessa företag använder 11 stycken (84,6 %) en ”proactive disclosure 
strategy”. Likaledes bland de 11 företag (26,2 %) som anser att revisorn påverkar 

Korstabell Strategi * Revisor 
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0 4 2 9 11 26 
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ganska mycket, följer majoriteten, 9 stycken (81,8 %), en ”proactive disclosure strate-
gy”. 

Det är dock endast 1 företag som menar att anlitad revisor inte alls påverkar och detta 
företag använder en ”reactive disclosure strategy”. Vidare framkommer att 9 företag 
(21,4 %) anser att revisorn påverkar lite. Flertalet av dessa företag, 5 stycken (55,6 %), 
arbetar efter en ”reactive disclosure strategy”. De företag, 8 stycken (19 %), som me-
nar att revisorn påverkar måttligt, följer även de till största del (75 %) en ”reactive 
disclosure strategy”.  

Vi har framställt korstabell 4-12 för att visa på fördelningen av revisionsbyråer för fö-
retag med en ”proactive disclosure strategy” respektive en ”reactive disclosure strate-
gy”.  

 

Tabell 4-12 Vald redovisningsstrategi och anlitad revisionsbyrå 

Utifrån utfallet i tabell 4-12 kan vi konstatera att KPMG och Öhrlings Pricewaterho-
useCoopers är de revisionsbyråerna som reviderar flest antal företag i vår undersök-
ning. KPMG reviderar 33,3 % av företagen och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
reviderar 35,7 %. Deloitte & Touche och Ernst & Young reviderar dock ett mindre 
antal företag, 14,3 % respektive 16,7 %. 

Av de 14 företag som KPMG reviderar tillämpar majoriteten, 9 stycken (64,3 %), en 
”proactive disclosure strategy”. Detsamma gäller för de företag som Öhrlings Price-
waterhouseCoopers reviderar, 9 företag av 15 (60 %) använder en ”proactive disclosu-
re strategy”. Fastän Ernst & Young och Deloitte & Touche inte reviderar lika många 
företag i vår undersökning, kan man urskilja att av de 7 företag som Ernst & Young 
reviderar följer 5 stycken (71,4 %) en ”proactive disclosure strategy”. Detta mönster 
kan dock inte urskiljas hos Deloitte & Touche, eftersom lika många företag följer en 
”proactive”- som en ”reactive disclosure strategy”.  

Uppsatsens sjunde antagande avser förklara i vilken utsträckning anlitad revisor på-
verkar val och utformning av redovisningsstrategi, vidare ämnar antagandet analysera 
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om effekten av att anlitad revisor påverkar mycket är att en ”proactive disclosure stra-
tegy” tillämpas.  

Enligt Firth (1979), Giner Inchausti (1997) och Depoers (2000) kommer en större re-
visionsbyrå att motivera företag till att redovisa mer frivillig information, än de enligt 
lag behöver, för att bevara sitt eget rykte. Detta betyder att ett företag som anlitat en 
större revisionsbyrå, enligt dessa författare, kommer att redovisa betydligt mer in-
formation, och därmed utöva en ”proactive disclosure strategy”, än företag som an-
vänder en mindre revisionsbyrå. Eftersom samtliga företag i vårt urval har anlitat nå-
gon av de fyra stora revisionsbyråerna kan vi inte jämföra hur en mindre revisionsby-
rå påverkar val av redovisningsstrategi. Vi kan utifrån vår undersökning konstatera, i 
likhet med tidigare studier och i enlighet med agentteorin, att anlitad revisor påverkar 
mycket och de företag som menar detta använder i mycket stor utsträckning en ”pro-
active disclosure strategy”. Resultat innebär att det sjunde antagandet inte kan avfär-
das, utan snarare styrkas med hjälp av beskrivande statistik. 

Vi kan ytterligare styrka vårt antagande genom korstabell 4-11, som visar att resulta-
tet skiljer sig betydligt mellan ett företag med en ”proactive” respektive en ”reactive 
disclosure strategy”. Av företagen med en ”reactive disclosure strategy” uppskattar 
majoriteten att anlitad revisor påverkar lite och måttligt. Den övervägande majorite-
ten bland företag med en ”proactive disclosure strategy” bedömer å andra sidan, att 
anlitad revisor påverkar mycket eller ganska mycket. 

4.1.8 Antagande 8 
• Antagande 8: Ett företags benägenhet att tillämpa en “proactive disclosure strategy” 

ökar då Vd/företagsledning i stor utsträckning påverkar val och utformning av redo-
visningsstrategi. 

Antagandet baserar vi på agentteorin, som förutspår att Vd/företagsledning kommer 
att göra redovisningsval som gynnar dem själva (Healy & Palepu, 2001). Om 
Vd/företagsledning är medvetna om att de kan attrahera fler aktieägare och förbättra 
kommunikationen med existerande aktieägare genom att redovisa en stor mängd in-
formation frivilligt, leder det troligtvis till att Vd/företagsledning väljer att tillämpa 
en ”proactive disclosure strategy”. 

Man kan i tabell 4-13 nedan, urskilja att av de 26 företag som tillämpar en ”proactive 
disclosure strategy” anser en övervägande majoritet, 20 stycken (76,9 %), att 
Vd/företagsledning påverkar mycket. Detta stämmer även bland de 16 företag som 
använder en ”reactive disclosure strategy”, 9 stycken av dessa (56,3 %) bedömer näm-
ligen att Vd/företagsledning påverkar mycket. 

I tabellen framkommer även att majoriteten bland alla företagen i undersökningen, 29 
stycken (69 %), anser att Vd/företagsledning påverkar mycket vid val och utformning 
av redovisningsstrategi. Det som styrker vårt antagande är att dessa företag som me-
nar att Vd/företagsledning påverkar mycket, i stor utsträckning använder en ”proacti-
ve disclosure strategy”, nämligen 20 stycken (69 %). 
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Tabell 4-13 Vald redovisningsstrategi och Vd/företagslednings påverkan 

Det påvisas också att 9 av företagen (21,4 %) tycker att Vd/företagsledning påverkar 
ganska mycket. I detta fall kan man urskilja, dock inte lika tydligt, att de flesta av des-
sa företag, 5 stycken (55,6 %), följer en ”proactive disclosure strategy”. 

Det är 2 företag (4,8 %) som bedömer att Vd/företagsledning påverkar lite, och båda 
dessa företag tillämpar en ”reactive disclosure strategy”. Vidare framkommer att det 
inte finns något företag, som anser att denna aktör inte alls påverkar. 

Undersökningens åttonde antagande ämnar beskriva i vilken utsträckning 
Vd/företagsledning påverkar vid val och utformning av redovisningsstrategi. Anta-
gandet har även till syfte att redogöra för om konsekvensen av att Vd/företagsledning 
påverkar mycket är att en ”proactive disclosure strategy” tillämpas. Vårt resultat indi-
kerar att majoriteten av företagen i vår undersökning bedömer att Vd/företagsledning 
påverkar mycket, samt att de flesta använder en ”proactive disclosure strategy”, vilket 
styrker vårt antagande. Vi kan dock inte statistiskt säkerställa att antagandet är kor-
rekt, men vi kan styrka det utifrån beskrivande statistik i form av korstabellen.  

4.1.9 Logistisk regression 
Ett krav på logistisk regression är att de förklarande variablerna måste vara oberoen-
de av varandra, annars snedvrids resultatet (Djurfeldt et al, 2003). För att kontrollera 
att multikollinearitet inte föreligger har vi använt Spearmans korrelation. 

Den största korrelationen föreligger mellan fyra par av variabler, se tabell 4-14. Kor-
relationen mellan Vd/företagsledning och aktieägare är störst (0,445) och korrelatio-
nen mellan kreditgivare och anlitad revisor är näst störst (0,381). Vidare utmärker sig 
korrelationen mellan anställda och Vd/företagsledning (0,316), och korrelationen 
mellan aktieägare och anställda (0,305).  

Övriga korrelationer är inte i lika stor utsträckning utmärkande. Enligt Gujarati 
(2003) ska inte korrelationen mellan oberoende variabler överstiga 0,8, vilket man ut-
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ifrån tabellen kan urskilja att ingen av våra variabler gör. Följden blir att multikolli-
nearitet inte orsakar några problem. 

 

Tabell 4-14 Spearman korrelation 

 

Tabell 4-15 nedan, bedömer kvaliteten på använd logistisk modell. Vi har erhållit ett 
högt procentvärde, 90,5 %, vilket innebär att modellen är pålitlig, därför kan vi till-
lämpa den och styrka vår undersökning. Att modellen är pålitlig kan man också utlä-
sa genom att predicerad data till största delen har hamnat rätt, på ”reactive disclosure 
strategy” prediceras 13 rätt och 3 fel. På ”proactive disclosure strategy” är 25 rätt pre-
dicerade och endast 1 fel predicering.  

Spearmans Korrelation 
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Tabell 4-15 Classification table 

 

Vi kan utifrån logistisk regression, styrka att anlitad revisor påverkar mycket vid val 
och utformning av redovisningsstrategi, eftersom denna variabel har ett p-värde väl-
digt nära noll, 0,009, se tabell 4-16 nedan. P-värdet anger sannolikheten för att slum-
pen har inverkat på resultatet. P-värdet ska därför vara så lågt som möjligt, eftersom 
ett högt värde, till exempel 0.9, betyder att vi i 90 av 100 fall avfärdar ett rätt anta-
gande (Djurfeldt et al, 2003). 

Den logistiska regressionen styrker därför både den beskrivande statistiken och vår 
förmodan om att anlitad revisor är en förklarande variabel. Vi kan dock inte utifrån 
tabell 4-16 nedan, utläsa huruvida anlitad revisor påverkar en ”proactive”- eller ”reac-
tive disclosure strategy”. En annan variabel, som också har ett p-värde nära noll 
(0,079) är Vd/företagsledning, som alltså innebär liten slumpinflytelse, och därmed sä-
kerställs att variabeln påverkar redovisningsstrategi. Samma resultat framkommer 
även i den beskrivande statistiken, där utfallet i korstabellen framhäver att 
Vd/företagsledning och anlitad revisor påverkar mycket, vid val och utformning av 
redovisningsstrategi. Detta styrker våra antaganden om att dessa variabler är förkla-
rande variabler till redovisningsstrategi.  

De övriga variablerna anses inte, enligt logistisk regression, påverka redovisningsstra-
tegi, eftersom deras p-värde är mycket skiljt från noll. De är alltså i för stor utsträck-
ning påverkade av slumpen och därför kan vi inte dra några statistiska slutsatser från 
dessa variabler (Djurfeldt et al, 2003). 
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Tabell 4-16 Variabler i modellen 

4.1.10 E-mail intervjuer med revisorerna 
Genom att koppla samman enkäten och e-mail intervjuerna och därmed anknyta de 
olika metoderna, metodtriangulering, gör vi analysen mer intressant. För att uppnå 
detta har vi även här utgått från antagande 7: 

• Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” ökar då anlitad 
revisor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. 

Företag som anlitat en större revisionsbyrå förväntas redovisa mer information frivil-
ligt, då dessa byråer antas sporra klienterna för att bevara sitt eget rykte (Giner In-
chausti, 1997; Depoers, 2000), och därav förväntas dessa klienter tillämpa en ”proacti-
ve disclosure strategy” (Adrem, 1999).  

Utifrån tidigare studier valde vi att fråga respondenterna vilken redovisningsstrategi 
de föredrar att deras klienter tillämpar. Det framgick att respondenterna B (Ernst & 
Young), C (KPMG) och D (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) föredrar att klienter-
na följer redovisningsstrategi 5, vilket betyder att klienten arbetar aktivt med att fö-
rekomma frågor och förhindra problem för investerare och analytiker. Detta genom 
att upprätthålla en kontinuerlig dialog och skapa en stark relation till dem (Adrem, 
1999). Respondent A (Deloitte & Touche) föredrar å andra sidan, att klienterna följer 
redovisningsstrategi 3, som innebär att klienten besvara alla frågor från investerare 
och analytiker snabbt och koncist, men avslöjar inte pris- och konkurrenskänslig in-
formation (Adrem, 1999). Detta betyder att vi har tre respondenter som förespråkar 
en ”proactive disclosure strategy” och en respondent som talar för en ”reactive disclo-
sure strategy”. 

Det framkommer i antagande 7 (tabell 4-12) att Deloitte & Touche, reviderar lika 
många företag med en ”proactive”- som med en ”reactive disclosure strategy”. Då det 
i detta fall, inte föreligger någon skillnad mellan redovisningsstrategierna och att re-
spondent A föredrar att klienterna tillämpar en ”reactive disclosure strategy”, framgår 
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det inte lika klart att denna byrå påverkar sina klienter i samma utsträckning som det 
gör i de övriga fallen.  

Respondenterna (B, C och D) som förespråkar strategi 5, förmodas motivera sina kli-
enter att tillämpa en ”proactive disclosure strategy”, vilket stämmer överens med tidi-
gare studier och vårt antagande. Vi kan utifrån resultatet i antagande 7 konstatera att 
majoriteten av de företag, i vår undersökning, som dessa byråer reviderar tillämpar en 
”proactive disclosure strategy”. Detta styrker vårt antagande, i likhet med tidigare 
studier och i enlighet med agentteorin, att då anlitad revisor påverkar mycket kommer 
företaget tillämpa en ”proactive disclosure strategy”.  

Vi frågade även om revisorerna anser att deras klienter har en definierad och väl utar-
betad redovisningsstrategi, för redovisning av frivillig information i årsredovisningen. 
Denna fråga ställdes i syfte att sammankopplas med antagande 1, vilket lyder: 

• Svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen följer en definierad redovisnings-
strategi (”proactive” eller ”reactive disclosure strategy”). 

Samtliga respondenter (A, B, C och D) anser att deras klienter följer en definierad och 
väl utarbetad redovisningsstrategi, för redovisning av frivillig information i årsredo-
visningen. Respondenternas enhetliga svar styrker vårt antagande att svenska aktiebo-
lag, noterade på Stockholmsbörsen, tillämpar en definierad redovisningsstrategi. Er-
hållet svar i antagande 1, och resultatet av tidigare studier, framhäver vikten av en de-
finierad och utarbetad strategi.  

Vidare ställde vi frågan om revisorerna anser sig själva påverka klienternas val och ut-
formning av redovisningsstrategi, och samma uppfattning råder hos alla respondenter 
(A, B, C och D). De anser sig påverkar redovisningsstrategi till en viss grad, då de in-
formerar klienterna om de formella krav som måste uppfyllas, men tre respondenter 
(B, C och D) betonar att val av strategi får klienterna dock avgöra själva. Respondent 
A framhäver att det till stor del handlar om att stödja klienten i deras process avseen-
de frivillig information, genom att föra en ömsesidig dialog med klienten om krav 
från lagstiftare och börskontrakt samt förväntningar hos marknaden. 

Depoers (2000) menar, som nämnts tidigare, i sin studie att större revisionsbyråer 
förväntas uppmuntra sina klienter att redovisa mer information frivilligt. Vi kan ut-
ifrån våra erhållna svar konstatera att respondenterna till en viss grad påverkar sina 
klienter, men de poängterar också att det slutligen är klientens val och de enbart är 
till för att informera om vilka krav och regler som måste uppfyllas. Vi tror att re-
spondenternas blygsamma svar grundas på revisorns oberoende och att det därför kan 
vara svårt för respondenterna att framhäva att de påverkar mycket.  

Vi ställde frågan om respondenterna hade några tankar och idéer om varför de flesta 
noterade företag anlitar någon av; Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG eller 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.  Detta är intressant eftersom de flesta företag i 
vårt urval (87 av 89 företag) anlitar någon av dessa byråer. Samtliga respondenter (A, 
B, C och D) tror till största del att detta beror på att dessa revisionsbyråer har en väl 
utvecklad kunskap, teknisk expertis och väl utvecklade internationella nätverk. Då de 
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flesta större bolag har verksamhet i utlandet, som skall granskas med en gemensam 
revisionsmetodik, innebär det att internationella revisionsbolag efterfrågas.  

Vidare betonar respondenterna B och C, att den upplevda trovärdigheten i årsredo-
visningen, ökar om företaget anlitar någon av dessa byråer. Respondent D betonar 
varumärket som ytterligare en viktig anledning till att dessa byråer väljs, eftersom fö-
retag vill ha en känd revisor som ger förtroende till marknaden. Vi tror i likhet med 
DeAngelos studie (1981) att dessa kända byråer, till följd av sin storlek är förknippade 
med högre redovisningskvalitet, vilket bidrar till ett stort förtroende hos marknaden. 
Även respondenternas svar tyder på detta, då de framhäver orsaker som kan förknip-
pas med storleken på revisionsbyrå.  

Vi tyckte även att det kunde vara intressant att undersöka vilka andra aktörer och 
faktorer som respondenterna ansåg påverka val och utformning av redovisningsstra-
tegi. Samtliga respondenter (A, B, C och D) anser att andra aktörer och faktorer som 
påverkar klienternas val och utformning av redovisningsstrategi är; aktieägarekrav, 
konkurrenter, företagsledning, analytikers krav och förväntningar samt branschprax-
is. Vi kan inte dra några slutsatser utifrån dessa svar, utan endast konstatera att revi-
sorerna angett några av de variablerna vi valt att undersöka. 
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5 Slutsats 
I detta kapital kommer vi att besvara uppsatsens syfte och diskutera uppsatsens resultat och 
utfall, våra antaganden styrks eller avfärdas. Vidare kommer vi att ge egna reflektioner 
och vara självkritiska. Slutligen ger vi förslag på framtida forskning, som uppkommit un-
der arbetets gång. 

5.1 Slutliga kommentarer  
Undersökningen visar att de medverkande företagen tillämpar en definierad och väl 
utarbetad redovisningsstrategi. Till största delen används en ”proactive disclosure 
strategy” som tillämpas av 61,9 %. Tre utav de fyra intervjuade revisorerna föredrar 
även de att en ”proactive disclosure strategy” tillämpas. Det framkommer av under-
sökning att de aktörer som påverkar mest är anlitad revisionsbyrå, 
Vd/företagsledning och aktieägare. 

• Antagande 1: Svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen följer en definierad 
redovisningsstrategi (”proactive” eller ”reactive disclosure strategy”). 

Detta antagande styrker vi utifrån empiri och analys, på grund av att alla företagen 
som medverkat i undersökningen, markerat en av de fem redovisningsstrategierna i 
enkäten.  Vi tolkar det som att alla börsnoterade företag arbetar efter en utarbetad 
och definierad redovisningsstrategi. Respondenternas enhetliga svar styrker även vårt 
antagande att svenska aktiebolag, noterade på Stockholmsbörsen, tillämpar en defini-
erad redovisningsstrategi. 

• Antagande 2: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då antal anställda i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Andra antagande avfärdas eftersom resultatet i empirin och analysen indikerar att an-
tal anställda i stor utsträckning inte alls påverkar val och utformning av redovisnings-
strategi. Börsnoterade företag med en ”proactive disclosure strategy” liksom företag 
med en ”reactive disclosure strategy” anser att antal anställda inte alls påverkar val av 
redovisningsstrategi. 

• Antagande 3: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” el-
ler en ”reactive disclosure strategy” påverkas inte av kreditgivare. 

Undersökningens tredje antagande kan utifrån empiri och analys varken styrkas eller 
avfärdas. Eftersom oavsett vilken strategi företagen tillämpar, anser majoriteten att 
kreditgivare inte alls påverkar val och utformning av redovisningsstrategi, men det 
går inte heller att bortse från de företag som bedömer att kreditgivare har en viss på-
verkan.   
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• Antagande 4: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då aktieägare i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovisnings-
strategi. 

Det fjärde antagandet kan utifrån empiri och analys styrkas till följd av att majorite-
ten av företagen anser att aktieägare påverkar mycket, och flertalet av dessa företag 
tillämpar en ”proactive disclosure strategy”. Det innebär att börsnoterade företag som 
tillämpar en ”proactive disclosure strategy” har påverkats mycket av aktieägares krav 
och förväntningar. 

• Antagande 5: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då andra företag på Stockholmsbörsen i stor utsträckning påverkar val och ut-
formning av redovisningsstrategi. 

Femte antagandet avfärdas, eftersom det i empirin och analysen framkommer att 
inget av företagen anser att andra noterade företag påverkar mycket, vid val och ut-
formning av redovisningsstrategi, och då det vidare framkommer att denna variabel 
inte påverkar en viss redovisningsstrategi. Det föreligger nämligen ingen skillnad mel-
lan hur företag med en ”proactive”- och ”reactive disclosure strategy” bedömer att 
andra noterade företag på Stockholmsbörsen påverkar. 

• Antagande 6: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då branschkollegor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Undersökningens sjätte antagande kan utifrån empiri och analys avfärdas. Detta ef-
tersom inget av företagen anser att branschkollegor påverkar mycket vid val och ut-
formning av redovisningsstrategi, samt att det inom de olika branscherna inte förelig-
ger några märkbara skillnader mellan redovisningsstrategierna. 

• Antagande 7: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då anlitad revisor i stor utsträckning påverkar val och utformning av redovis-
ningsstrategi. 

Uppsatsens sjunde antagande kan utifrån empirin och analysen styrkas, eftersom ma-
joriteten av de företag som tillämpar en ”proactive disclosure strategy” anser att anli-
tad revisor påverkar mycket vid val och utformning av redovisningsstrategi. Det 
framkommer att tre revisorer förespråkar en ”proactive disclosure strategy” och en-
dast en föredrar ”reactive disclosure strategy”, vilket även styrker antagandet. Utifrån 
den logistiska regressionen kan man utläsa att den variabel som starkast påverkar val 
och utformning av redovisningsstrategi är anlitad revisor. 

• Antagande 8: Ett företags benägenhet att tillämpa en “proactive disclosure strategy” 
ökar då Vd/företagsledning i stor utsträckning påverkar val och utformning av redo-
visningsstrategi. 

Undersökningens åttonde antagande styrks utifrån empiri och analys, eftersom majo-
riteten av företagen i vår undersökning bedömer att Vd/företagsledning påverkar 
mycket, samt då även flertalet av dessa tillämpar en ”proactive disclosure strategy”. 
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Tabell 5-1 visar att fyra av våra av våra åtta antagande kan styrkas, utifrån empiri och 
analys.  

Antaganden Styrka  Avfärda 

1: Svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen följer en definierad 
redovisningsstrategi (”proactive” eller ”reactive disclosure strategy”). 

X  

2: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då antal anställda i stor utsträckning påverkar val och utformning 
av redovisningsstrategi. 

 X 

3: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
eller en ”reactive disclosure strategy” påverkas inte av kreditgivare. 

varken styrks el-
ler avfärdas 

4: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då aktieägare i stor utsträckning påverkar val och utformning av 
redovisningsstrategi. 

X  

5: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då andra företag på Stockholmsbörsen i stor utsträckning påverkar 
val och utformning av redovisningsstrategi. 

      X 

6: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då branschkollegor i stor utsträckning påverkar val och utform-
ning av redovisningsstrategi. 

 X 

7: Ett företags benägenhet att tillämpa en ”proactive disclosure strategy” 
ökar då anlitad revisor i stor utsträckning påverkar val och utformning 
av redovisningsstrategi. 

X  

8: Ett företags benägenhet att tillämpa en “proactive disclosure strategy” 
ökar då Vd/företagsledning i stor utsträckning påverkar val och ut-
formning av redovisningsstrategi. 

X  

Tabell 5-1 Sammanställning av antagandena 

5.2 Egna reflektioner 
Vi blev mycket positivt överraskade av den höga svarsfrekvensen, 47 %, eftersom vi 
läst i metodböcker att svarsfrekvensen för e-mail enkäter är relativt låg, den brukar 
ligga runt 30 %.  

Vi blev även positivt överraskade av det visade intresset för vår undersökning, detta 
eftersom av de 42 företag som medverkat i undersökning vill 37 stycken ta del av 
uppsatsens resultat och slutsatser. Vi har även erhållit sex svar från företag som på 
grund av tidsbrist inte kunnat medverka och därför är vi övertygade om att svarsfre-
kvensen skulle vara högre om samma undersökning genomfördes på hösten, då arbete 
med årsrapporter inte tar upp potentiella respondenters tid. 
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Att samtliga av de undersökta företagen tillämpar en definierad och väl utarbetad re-
dovisningsstrategi var ingen större överraskning, men att 61,9 % av företagen tilläm-
par en ”proactive disclosure strategy” var lite förvånande. Vi trodde fler företag skulle 
använda denna strategi, eftersom vi endast undersökt börsnoterade företag, vilka i 
stor utsträckning utsätts för aktiemarknadens krav. Eftersom majoriteten av företa-
gen i vår undersökning har en IR-avdelning, trodde vi att även att detta skulle leda till 
att fler företag tillämpar en ”proactive disclosure strategy”. Företag som har en IR-
avdelning är nämligen mer benägna att tillmötesgå marknadens informationskrav. 

Att anlitad revisor är den variabel som mest påverkar var förvånande. Vi trodde att 
denna variabel skulle påverka men inte den utsträckning som resultatet indikerar, då 
både korstabellerna och den logistiska regressionen tyder på samma svar. Detta kan 
tänkas bero på att revisorns roll förändrats över de senaste åren, då de numera allt 
mer liknar konsulter. 

Det är intressant att se att branschkollegors påverkan är väsentligen liten. Vi hade 
förväntat oss att, utifrån branschindelning kunna utreda mer skillnader och likheter, 
än vad vi kunnat göra. En anledning till detta kan vara att vi inte erhöll ett represen-
tativt urval, eftersom en bransch inte var representerad och två branscher var starkt 
underrepresenterade. 

5.2.1 Självkritik 
I efterhand kan man konstatera att undersökningen kunde ha förbättrats eller utförts 
på ett annorlunda sätt. Då vi inte statistiskt kan säkerställa våra samband mellan de 
förklarande variablerna och deras påverkan på val och utformning av redovisnings-
strategi, kan vi konstatera att urvalet borde ha varit större. Vi fick till följd av det låga 
utfallet i varje cell, ställa upp antaganden istället för hypoteser. Antaganden behöver 
inte, till skillnad från hypoteser, testas statistiskt utan det räcker att de kan styrkas el-
ler avfärdas. Hade vi haft ett större urval skulle vi statistiskt kunna förkasta eller icke-
förkasta uppställda hypoteser, vilket givetvis hade varit mer tillförlitligt. 

Då agentteorin i en del fall inte perfekt kan förklara den frivilliga redovisningen, kan 
vi nu i efterhand se att vi borde ha kompletterat denna med ytterligare en teori, till 
exempel ”legitimacy theory”. Denna teori baseras på de sociala nätverk som existerar 
mellan företaget och dess omvärld. 

Eftersom man aldrig kan undersöka alla variabler som finns, valde vi att utreda några 
förklarande variabler som vi tror påverkar ett företags val och utformning av redo-
visningsstrategi. Det innebär att det finns risk för att en del väsentliga förklarande ak-
törer och faktorer inte undersökts. En del av företagen liksom revisorerna uppgav att 
analytiker och utländsk lagstiftning är några variabler som påverkar. Då en del av 
våra valda variabler inte anses påverka redovisningsstrategi, skulle vi kanske ha valt 
dessa variabler istället. 
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5.2.2 Förslag till framtida forskning 
Vi har analyserat och beskrivit hur ett antal teoretiskt utvecklade variabler påverkar 
svenska aktiebolags val och utformning av redovisningsstrategi. Eftersom dessa vari-
abler sannolikt inte kan vara de enda variablerna som påverkar val och utformning av 
redovisningsstrategi, kan fler variabler undersökas och testas statistiskt. En del företag 
i undersökningen framhävde; konsulter i redovisningsfrågor, analytiker och utländsk 
lagstiftning, som påverkande variabler. Dessa variabler skulle vara intressanta att ut-
reda. 

Då vi kontaktat revisorer för att erhålla deras synpunkter på olika redovisningsstrate-
gier, väckte detta ett förslag på framtida forskning. Man skulle kvalitativt och mer 
djupgående kunna utreda revisorns påverkan på val av redovisningsstrategi. Hur har 
revisorns roll och påverkan förändrats över tiden? Var går gränsen för revisorns obe-
roende?  

Då vi undersökt börsnoterade bolag, skulle en studie på icke-noterade bolag var en 
naturligt fortsatt forskning. Är det samma variabler som påverkar? Finns det andra 
faktorer eller aktörer som är mer aktuella att undersöka i en sådan studie?  
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Bilaga 1 

A-listan samtliga   
Företag Bransch Revisionsbyrå 
Ångpanneföreningen AB Industri KPMG 
Assa Abloy AB Industri PwC 
Atlas Copco AB Industri KPMG 
Beijer AB Industri KPMG 
Bergman & Beving AB Industri KPMG 
Bure Equity AB Finans Ernst & Young 
Cardo AB Industri KPMG 
Elekta AB Hälsovård Deloitte & Touche 
Electrolux AB Konsumentvaror PwC 
Ericsson AB  Telekommunikation PwC 
FöreningsSparbanken AB Finans Deloitte &Touche, Ernst&Young 
Gambro AB Hälsovård PwC 
Getinge AB Hälsovård Deloitte & Touche 
Gunnebo AB Industri PwC 
Hexagon AB Industri Ernst & Young 
Haldex AB Industri PwC 
Höganäs AB Råvaror KPMG, annan byrå 
Holmen AB Råvaror KPMG 
Hufvudstaden AB Finans KPMG 
Industrivärden AB Finans PwC 
Investor AB Finans KPMG, Ernst & Young 
JM AB Industri Ernst & Young 
Lindex AB Konsumentvaror PwC 
Nordea Bank AB Finans KPMG 
OMX AB Finans PwC, Ernst & Young 
Sandvik AB Industri KPMG 
Sardus AB Konsumentvaror KPMG 
SAS AB Industri Deloitte & Touche 
Svenska Cellulosa AB Råvaror PwC 
Scribona AB IT Ernst & Young 
Scania AB Industri KPMG, Ernst & Young 
Skandia Försäkrings AB Finans Deloitte & Touche 
Skandinaviska Enskilda Bank AB Finans PwC 
SecoTools AB Industri KPMG, PwC 
Securitas AB Tjänste PwC 
Svenska Handelsbanken AB Finans KPMG, Ernst & Young 
Skanska AB Industri KPMG 
SKF AB Industri Deloitte & Touche 
SSAB Svenskt Stål AB Industri Deloitte & Touche 
Swedish Match AB Konsumentvaror KPMG 
Ticket Travel Group AB Tjänste Ernst & Young 
TeliaSonera AB Telekommunikation PwC 
Trelleborg AB Industri PwC 
TV4 AB Media & Underhållning Ernst & Young 
WM-Data AB IT Ernst & Young 
Volvo AB Industri PwC 
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O-listan Attract 40   
Företag Bransch Revisionsbyrå 
Active Biotech AB Hälsovård KPMG 
Alfa Laval AB Industri  Ernst & Young 
Axfood AB Konsumentvaror KPMG 
Axis AB Telekommunikation PwC 
Biacore International AB Hälsovård PwC 
Bilia AB Konsumentvaror KPMG 
Billerud AB Råvaror KPMG 
Boliden AB Råvaror Deloitte & Touche 
Boss Media AB IT PwC 
Broström AB Hälsovård PwC 
Capio AB Hälsovård Ernst & Young 
Capona AB Finans PwC 
Carnegie & Co AB Finans KPMG 
Concordia Maritime AB Industri  KPMG 
Enea AB IT KPMG 
Eniro AB Tjänster PwC 
HiQ International AB IT PwC 
Hennes & Mauritz AB Konsumentvaror Ernst & Young 
IBS AB IT KPMG 
Intrum Justitia AB Tjänster KPMG 
Intentia International AB IT KPMG, Ernst & Young 
Kinnevik, Investment AB Finans PwC 
Lundin Petroleum AB Råvaror PwC 
Micronic Laser Systems AB IT Annan 
Modern Times Group, MTG AB Media & Underhållning KPMG, Ernst & Young 
NCC AB Industri  KPMG 
Net Insight AB Telekommunikation PwC 
Nolato AB Telekommunikation Ernst & Young 
Note AB IT KPMG 
Observer AB Media & Underhållning Ernst & Young 
Pergo AB Industri  Ernst & Young 
Pricer AB IT KPMG 
Proffice AB Tjänster Ernst & Young 
Protect Data AB IT Ernst & Young 
Q-Med AB Hälsovård Ernst & Young 
Rottneros AB Råvaror PwC 
Saab AB Industri  Ernst & Young, KPMG 
Skanditek Industriförvaltning AB Finans Ernst & Young 
SWECO AB Industri  PwC 
Tele2 AB Telekommunikation Deloitte & Touche 
Teleca AB IT Deloitte & Touche 
Telelogic AB IT KPMG 
Wihlborgs Fastigheter AB Finans Deloitte & Touche 
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Bilaga 2 

Hur arbetar Er koncern med redovisning av frivillig information i 
årsredovisningen? 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som skriver magis-
teruppsats inom Redovisning och Revision. Vi har för avsikt att undersöka aktörer som 
påverkar en koncerns val och utformning av redovisningsstrategi, vid redovisning av fri-
villig information i årsredovisningen. Med frivillig information avser vi den finansiel-
la/icke-finansiella kompletterande informationen i årsredovisningen, som inte är lagstad-
gad.  Vi tror att koncerner kan ha nytta av undersökningen dels för att höja kvaliteten på 
redovisningen, och dels för att få en ökad förståelse för betydelsen, av olika aktörers påver-
kan på redovisningen.  
 
Enkäten är skickad till ett urval av svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen och 
Er koncern ingår i vår undersökning. Resultatet från undersökning är färdigställt i juni 
och kan erhållas genom att vi skickar den slutgiltiga uppsatsen via e- mail till Er. I den bi-
fogade enkäten kan ni själv välja om ni önskar ta del av uppsatsen.  
 
Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att besvara enkäten, beräknad svarstid är 5 minuter. 
Det är för oss mycket viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, så att resultatet 
blir tillförlitligt. Ert svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och endast det sam-
manlagda resultatet kommer att redovisas. Vi skulle vara mycket tacksamma om Ni kun-
de besvara frågorna så snart ni har möjlighet. 
 
Anser ni att någon annan person än just Ni skulle vara mer lämplig att svara på dessa 
frågor så går det bra att skicka enkäten vidare. När Ni besvarar enkäten så gör Ni det di-
rekt i enkäten. Där svarsalternativ ges markerar Ni det alternativ som ni tycker bäst pas-
sar in med fet stil. På de ställen där inga svarsalternativ ges ställer ni markören under 
frågan och skriver direkt i enkäten.  
 
Bifoga enkätsvaren och vänligen skicka dem till avsändaren så snart Ni har möjlighet.  
(E-mail adress: ie01haso@ihh.hj.se eller ie01frsa@ihh.hj.se) 
 
Vi tackar för er medverkan! 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Hallberg       Sara Fredriksson 
ie01haso@ihh.hj.se     ie01frsa@ihh.hj.se 
 
Handledare: Fredrik Ljungdahl,  
Ekonomie doktor, universitetslektor i företagsekonomi 
 
 



 Bilagor 

 59

Markera med fet stil de alternativ som stämmer för Er koncern och skriv direkt i 
enkäten på de ställen där öppna svar erfordras och inga svarsalternativ ges.  
 
1. Vilken befattning/position har Ni i företaget? 
 
2. Markera det påstående som Ni anser bäst beskriver Er koncerns redovisningsstra-
tegi, vid redovisning av frivillig information i årsredovisningen  
 
1. Vi rättar oss efter alla krav på redovisning, fastställda i lag och i Stockholmsbörsens re-
gistreringskontrakt, men erbjuder ingen ytterligare information. 
 
2. Vi tillhandahåller all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 1, och erbju-
der även i årsredovisningen information som vi anser viktig, relevant och användbar för 
investerare och analytiker.   
 
3. Vi tillhandahåller all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 2, och besva-
rar även alla frågor från investerare och analytiker snabbt och koncist, men vi avslöjar 
inte pris- och konkurrenskänslig information. 
 
4. Vi tillhandahåller all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 3, och inleder 
kontakter med investerare och analytiker så snart ny information är tillgänglig. 
 
5. Vi erbjuder all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 4, och arbetar aktivt 
för att förekomma frågor och förhindra problem för investerare och analytiker genom att 
upprätthålla en kontinuerlig dialog och genom att skapa en stark relation till dem. 
 
3. Hur involverad anser Ni att respektive aktör är i val och utformning av Er kon-
cerns redovisningsstrategi? 
 

 VD/Företagsledning:  
 

 Anlitad revisor: 
 

 Annan aktör:……………………………………………………….. 
 
 
4. I vilken utsträckning påverkas Er redovisningsstrategi av: 
 

 Kreditgivare:  
 

 Andra företag på  
Stockholmsbörsen:  

 
 Branschkollegor: 

 
 

Inte alls 1 2  3 4 5   Mycket 

Inte alls 1 2  3 4 5   Mycket 

Inte alls 1 2  3 4 5   Stor utsträckning 

Inte alls 1 2  3 4 5   Stor utsträckning 

Inte alls 1 2  3 4 5   Stor utsträckning 
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 Antal anställda: 

 
 Aktieägare: 

 
 Andra faktorer:……………………………………………………………… 

 
5. Önskar erhålla resultatet från undersökningen och den slutgiltiga uppsatsen 

 Ja tack, skicka resultatet till samma e-mail adress 
 Ja tack, skicka resultatet till annan e-mail adress:…………………….. 
 Nej tack 

 
 
Än en gång, Tack för Er medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inte alls 1 2  3 4 5   Stor utsträckning 

Inte alls 1 2  3 4 5   Stor utsträckning 
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Bilaga 3 

Till dig som ännu inte besvarat enkäten om frivillig redovisning i 
årsredovisningen. 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som skriver magis-
teruppsats inom Redovisning och Revision. Vi har för avsikt att undersöka aktörer som 
påverkar en koncerns val och utformning av redovisningsstrategi, vid redovisning av fri-
villig information i årsredovisningen. 
 
Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att besvara enkäten som består av endast 3 frågor, be-
räknad svarstid är ca 2 minuter. Det är för oss mycket viktigt att så många som möjligt 
svarar på enkäten, så att resultatet blir tillförlitligt. Ert svar kommer att behandlas helt 
konfidentiellt och endast det sammanlagda resultatet kommer att redovisas. Vi skulle vara 
mycket tacksamma om Ni kunde besvara frågorna så snart ni har möjlighet. 
 
Anser ni att någon annan person än just Ni skulle vara mer lämplig att svara på dessa 
frågor så går det bra att skicka enkäten vidare. När Ni besvarar enkäten så gör Ni det di-
rekt i enkäten. Där svarsalternativ ges markerar Ni det alternativ som ni tycker bäst pas-
sar in med fet stil. På de ställen där inga svarsalternativ ges ställer ni markören under 
frågan och skriver direkt i enkäten.  
 
Bifoga enkätsvaren och vänligen skicka dem till avsändaren så snart Ni har möjlighet.  
(E-mail adress: ie01haso@ihh.hj.se eller ie01frsa@ihh.hj.se) 
 
Vi tackar för er medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Hallberg      Sara Fredriksson 
ie01haso@ihh.hj.se    ie01frsa@ihh.hj.se 
 
Handledare: Fredrik Ljungdahl,  
Ekonomie doktor, universitetslektor i företagsekonomi 
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Bilaga 4 

Hur arbetar Era klienter med redovisning av frivillig information 
i årsredovisningen? 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som skriver magis-
teruppsats inom Redovisning och Revision. Vi har för avsikt att undersöka aktörer och 
faktorer som påverkar en koncerns val och utformning av redovisningsstrategi, vid redo-
visning av frivillig information i årsredovisningen. Med frivillig information avser vi 
den finansiella/icke-finansiella kompletterande informationen i årsredovisningen, som 
inte är lagstadgad.   
 
För att uppnå vårt syfte, har en enkät skickats till ett urval av svenska aktiebolag noterade 
på Stockholmsbörsen, samtliga aktiebolag på A-listan och Attract40, totalt 89 bolag.  Re-
sultatet från undersökning indikerar på att företagen till stor del anser att anlitad revi-
sionsbyrå påverkar val och utformning av redovisningsstrategi. Vi har utifrån detta kon-
staterande valt att kontakta Er, för att erhålla Era synpunkter beträffande klienternas val 
av redovisningsstrategi. 
 
Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att besvara våra frågor, beräknad svarstid är cirka 5-
10 minuter. När Ni besvarar frågorna så gör Ni det direkt i det bifogade frågeformuläret. 
Där svarsalternativ ges markerar Ni det alternativ som ni tycker bäst passar in med fet 
stil. På de ställen där inga svarsalternativ ges ställer ni markören under frågan och skri-
ver direkt i formuläret. 
 
Uppsatsens resultat är färdigställt i juni och kan erhållas genom att vi skickar den slutgil-
tiga uppsatsen via e-mail till Er. I det bifogade frågeformuläret kan ni själv välja om ni 
önskar ta del av uppsatsen.  
 
Bifoga svaren och vänligen skicka dem till avsändaren så snart Ni har möjlighet.  
(E-mail adress: ie01haso@ihh.hj.se eller ie01frsa@ihh.hj.se) 
 
Vi tackar för er medverkan! 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Hallberg      Sara Fredriksson 
ie01haso@ihh.hj.se    ie01frsa@ihh.hj.se 
 
Handledare: Fredrik Ljungdahl,  
Ekonomie doktor, universitetslektor i företagsekonomi 
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Markera med fet stil de alternativ som stämmer för Er och skriv direkt i formuläret 
på de ställen där öppna svar erfordras och inga svarsalternativ ges.  
 
1. Hur många börsnoterade svenska aktiebolag reviderar Ni? 
 
2. Markera den redovisningsstrategi som Ni föredrar att Era klienter använder sig 
av, vid redovisning av frivillig information i årsredovisningen. Motivera 
 
1. Klienten rättar sig efter alla krav på redovisning, fastställda i lag och i Stockholmsbör-
sens registreringskontrakt, men erbjuder ingen ytterligare information. 
 
2. Klienten tillhandahåller all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 1, och 
erbjuder även i årsredovisningen information som de anser viktig, relevant och använd-
bar för investerare och analytiker.   
 
3. Klienten tillhandahåller all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 2, och 
besvarar även alla frågor från investerare och analytiker snabbt och koncist, men de avslö-
jar inte pris- och konkurrenskänslig information. 
 
4. Klienten tillhandahåller all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 3, och 
inleder kontakter med investerare och analytiker så snart ny information är tillgänglig. 
 
5. Klienten erbjuder all information enligt ovan beskriven strategi, strategi 4, och arbetar 
aktivt för att förekomma frågor och förhindra problem för investerare och analytiker ge-
nom att upprätthålla en kontinuerlig dialog och genom att skapa en stark relation till 
dem. 
 
3. Anser Ni att era klienter har en definierad och väl utarbetad redovisningsstrategi 
för redovisning av frivillig information i årsredovisningen? Utveckla 
 
4. Anser Ni er påverka klienternas val och utformning av redovisningsstrategi? Om 
ja, i vilken utsträckning och varför? 
 
5. Vilka andra aktörer/faktorer anser Ni påverka era klienters val och utformning 
av redovisningsstrategi? Varför? I vilken utsträckning? 
 
6. Hur tror Ni det kommer sig att de flesta noterade aktiebolag har anlitat någon 
av; Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, och Öhrlings PricewaterhouseCoo-
pers? 
 
7. Önskar Ni vara anonym eller kan vi med Ert samtycke använda Er som referens 
i vår uppsats?  
 
8. Kan vi, via mail, kontakta Er igen om det uppstår ytterligare frågor? 
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9. Önskar erhålla resultatet från undersökningen och den slutgiltiga uppsatsen 
 Ja tack, skicka resultatet till samma e-mail adress 
 Ja tack, skicka resultatet till annan e-mail adress:…………………….. 
 Nej tack 

 
 
Än en gång, Tack för Er medverkan! 
 


