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Abstract 

The digitization’s advancement has been noticed by most people not least through applications 

"apps" which are often referred to as a more effective way of accessing information or making 

payments with. The method of presenting financial reports has also changed during the progress 

of digitization. From scanned paper copies to an increasingly more digital format through 

ongoing globalization. This year, the Swedish Companies Agency called Bolagsverket, with 

more players, has opened up the possibility for companies to submit their annual report digitally 

in Sweden. This possibility concerns the smaller companies that apply the K2 regulations. The 

format is determined to be a variant of the eXtensible Business Reporting Language (XBRL) 

and will increase the comparability of the reports. 

This study investigates the motive in terms of motivational forces that are behind the choice to 

submit digitally. The study is based on hypotheses that were built using previous research in 

the subject and positive accounting theory and the theory of innovation dissemination. The 

study examines 31 companies through a survey conducted through both mail and telephone 

interviews. Complementary information has also been obtained from their annual reports to 

complete the study's purpose of describing and explaining the motives for the choice to submit 

digitally. 

What has been found is that the surveyed companies' accounting consultants were largely 

behind the choice to submit digitally. Furthermore, the study showed that companies that chose 

to submit digitally have similar incentives, as previous studies have shown. There appeared to 

be connection between submitting digitally and wanting to signal a corporate image as a pioneer 

in new technology. There was also a correlation between sending digital and size of the 

company, the bigger the company, the greater the chance that they also report digitally. The 

third reason turned out that non-high tech companies are more likely to report digitally. 

The motives have been identified for a significance level around 10 %. Despite statistical 

support and precious studies showing similar results, further research should be done on a larger 

sample. Further research should also be done with the perspective for which motives that are 

behind the choice to submit digitally for the audit companies, since they have been largely 

behind the companies’ choice to report digitally or not. 

The motives and motivational forces have been identified for a significance level around 10%. 

Despite statistical support and previous studies showing similar results, further research should 

be done on a larger sample. Further studies should also be made on the basis of which motives 

that are behind the choice for the audit companies to submit digitally, as they have largely 

determined whether the companies have reported digitally or not. 



 

 

In practice, these identified motivational forces can be used as identifiers for target groups who 

may assume new phenomena even in future projects and new technical phenomena in the 

progress of digitization - for this trip in an increasingly digitized world is hardly over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: digital submission, digital reporting, XBRL, iXBRL, comparability, technology, 

early adopters  



 

 

Sammanfattning 

Digitaliseringens framfart har de flesta människor lagt märkte till inte minst genom 

applikationer ”appar” som ofta omnämns som ett mer effektivt sätt att komma åt information 

eller utföra betalningar med. Sättet att presentera finansiella rapporter har också förändrats 

under digitaliseringens framfart. Från inskannade papperskopior till ett allt mer digitalt format 

genom den pågående globaliseringen. I år har bolagsverket med fler aktörer öppnat upp 

möjligheten för företag att skicka in sin årsredovisning digitalt i Sverige. Denna möjlighet berör 

de mindre aktiebolagen som tillämpar K2-regelverket. Formatet är bestämt till en variant av 

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) och ska öka jämförbarheten mellan 

rapporterna. 

I denna studie undersöks vilka motiv i form av drivkrafter som föreligger valet att skicka in 

digitalt. Studien bygger på hypoteser som byggts upp med hjälp av tidigare forskning inom 

ämnet och positiv redovisningsteori samt innovationsspridningsteorin. I studien undersöks 31 

företag genom en enkätundersökning som skett både genom mail och telefonintervjuer. 

Kompletterande har även information hämtats från deras årsredovisningar för att fylla studiens 

syfte att beskriva och förklara motiven för valet att skicka in digitalt. 

Det som har framkommit är att de undersökta företagens redovisningskonsult i hög grad stod 

bakom valet att skicka in digitalt. Vidare framgick det av studien att företag som valt att skicka 

in digitalt har liknande incitament med företag som undersökts i tidigare studier. Det visade sig 

finnas samband mellan att skicka in digitalt och att vilja signalera en företagsbild som pionjär 

inom ny teknik. Det visade sig även finnas samband mellan att skicka in digitalt och storleken 

på företagen, ju större företag desto större chans är det att de också skickat in digitalt. Den tredje 

orsaken visade sig vara att icke-högteknologiska företag är mer benägna att rapportera in 

digitalt. 

Motiven och drivkrafterna har identifierats för en signifikansnivå kring 10 %. Trots statistiskt 

stöd och att tidigare studier påvisat liknande resultat bör vidare forskning göras med ett större 

underlag. Vidare studier bör även göras med utgångspunkten för vilka drivkrafter som 

föreligger revisionsbolagens val att skicka in digitalt, då dessa i hög grad har fått avgöra om 

företagen rapporterat in digitalt eller inte. 

Rent praktiskt kan dessa identifierade drivkrafter nyttjas som kännetecken för målgrupper som 

kan tänkas anta nya företeelser även vid framtida projekt och nya tekniska fenomen i 

digitaliseringens framfart – för denna resa i en allt mer digitaliserad värld är knappast slut. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  digital inlämning, digital rapportering, XBRL, iXBRL, jämförbarhet, teknologi, 

early adopters 

  



 

 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1 

XBRL och iXBRL .............................................................................................................. 1 

1.2 Problematisering ............................................................................................................... 2 

Jämförbarhet mellan företag vid en tidpunkt ..................................................................... 2 

Jämförbarhet över tid för samma företag ........................................................................... 2 

Tidigare forskning inom XBRL ......................................................................................... 3 

1.3 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

2 Referensram ............................................................................................................................ 5 

2.1 iXBRL .............................................................................................................................. 5 

2.2 Jämförbarhet som teoretiskt begrepp ............................................................................... 6 

Intressentteorin ................................................................................................................... 6 

Jämförbarhet ....................................................................................................................... 6 

2.3 Signaleringsteori, positiv redovisningsteori och innovationsspridningsteori .................. 8 

Signaleringsteori ................................................................................................................. 8 

Agentteorin ......................................................................................................................... 8 

Legitimitetsteorin ............................................................................................................... 9 

Innovationsspridningsteori ................................................................................................. 9 

Institutionella teorin ......................................................................................................... 11 

2.4 Hypoteser ....................................................................................................................... 11 

3 Metod .................................................................................................................................... 14 

3.1 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................. 14 

Forskningsansats och förklaringsmodeller ....................................................................... 14 

Vetenskaplig metod .......................................................................................................... 14 

3.2 Informationsinsamling ................................................................................................... 14 

Val av litteratur ................................................................................................................. 14 

Val av sekundärdata ......................................................................................................... 14 

3.3 Undersökningens design ................................................................................................ 15 

Val av respondenter och primärdata ................................................................................. 15 

Val av metod för insamling av empirisk data .................................................................. 16 

Operationalisering ............................................................................................................ 16 

Val av metod för analys ................................................................................................... 18 

3.4 Trovärdighetsdiskussion ................................................................................................. 19 



 

 

Reliabilitet och tillförlitlighet ........................................................................................... 19 

Giltighet och validitet ....................................................................................................... 19 

Källkritik .......................................................................................................................... 20 

Etisk reflektion ................................................................................................................. 20 

4 Resultat och analys ................................................................................................................ 21 

4.1 Översikt på resultat ......................................................................................................... 21 

4.2 Resultat och hypotestest ................................................................................................. 22 

Hypotes 1, Det finns ett samband mellan storlek på likvida medel i ett företag och valet 

att rapportera in digitalt .................................................................................................... 22 

Hypotes 2, Det finns ett samband mellan strävan efter en företagsbild som pionjär och 

valet att rapportera in digitalt ........................................................................................... 24 

Hypotes 3, Det finns ett samband mellan att företag önskar bättre kunskap om digitala 

verktyg och att rapportera in digitalt ................................................................................ 25 

Hypotes 4, Det finns ett samband mellan att företag är i behov av kapital och att 

rapportera in digitalt ......................................................................................................... 25 

Hypotes 5, Det finns ett samband mellan storlek på företag och valet av att rapportera in 

digitalt ............................................................................................................................... 26 

Hypotes 6, Det finns ett samband mellan hur innovativt ett företag är inom sin bransch 

och valet av att rapportera in digitalt ................................................................................ 28 

Hypotes 7, Det finns ett samband mellan vilken bransch ett företag tillhör och valet av att 

rapportera in digitalt ......................................................................................................... 28 

Hypotes 8, Det finns ett samband mellan vilken revisionsbyrå ett företag har och valet av 

att rapportera in digitalt .................................................................................................... 31 

5 Slutsatser och slutdiskussion ................................................................................................. 33 

5.1 Slutdiskussion ................................................................................................................. 33 

Hypotes 1, Det finns ett samband mellan storlek på likvida medel i ett företag och valet 

att rapportera in digitalt .................................................................................................... 33 

Hypotes 2, Det finns ett samband mellan strävan efter en företagsbild som pionjär och 

valet att rapportera in digitalt ........................................................................................... 33 

Hypotes 3, Det finns ett samband mellan att företag önskar bättre kunskap om digitala 

verktyg och att rapportera in digitalt ................................................................................ 33 

Hypotes 4, Det finns ett samband mellan att företag är i behov av kapital och att 

rapportera in digitalt ......................................................................................................... 34 

Hypotes 5, Det finns ett samband mellan storlek på företag och valet av att rapportera in 

digitalt ............................................................................................................................... 34 

Hypotes 6, Det finns ett samband mellan hur innovativt ett företag är inom sin bransch 

och valet av att rapportera in digitalt ................................................................................ 34 

Hypotes 7, Det finns ett samband mellan vilken bransch ett företag tillhör och valet av att 

rapportera in digitalt ......................................................................................................... 35 



 

 

Hypotes 8, Det finns ett samband mellan vilken revisionsbyrå ett företag har och valet av 

att rapportera in digitalt .................................................................................................... 35 

5.2 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning ................................................................... 35 

Praktiska implikationer .................................................................................................... 36 

Referenser ................................................................................................................................. 37 

Bilaga A, Kort om XBRL ........................................................................................................ 41 

Bilaga B, intervju med Nina Brede .......................................................................................... 42 

Bilaga C, Utskick av enkät och enkätfrågor ............................................................................. 43 

Presentation i mail vid utskick av enkäten ........................................................................... 43 

Enkäten ................................................................................................................................. 43 

Frågorna nedan var konstruerade på så vis att de respondenter som svarar nej på fråga 5 

blev kopplad direkt till fråga 14. På fråga 3 och 6 finns alternativa svar, för de som svarat 

annan kommer de få svara med egen text på fråga 4 och 7. De som svarar att de inte har 

någon redovisningskonsult på fråga 6 och de som svarat nej på fråga 8 slussas till fråga 10.

 .............................................................................................................................................. 43 

Bilaga D, Frekvenstabeller för variabler i studien ................................................................... 45 

 



 

 

Förkortningslista 

AICPA  American Institute of Certified Public Accountants 

FASB  Financial Accounting Standards Board  

ESEF  the European Single Electronic Format 

ESMA  European Securities and Market Authority 

HTML  Hypertext Markup Language 

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

iXBRL  inline eXtensible Business Reporting Language 

SEC  Securities and Exchange Commission 

RTS  Regulatory Technical Standards 

XBRL  eXtensible Business Reporting Language 

XHTML  eXtensible Hypertext Markup Language 

XML  eXtensible Markup Language  

US GAAP  United States General Accepted Accounting Principles 

ÅRL  Årsredovisningslagen 

 



 

1 

 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Sättet vilket vi presenterar finansiella rapporter har och fortsätter att ändras under 

digitaliseringens framfart. Från rapporter i pappersformat till dataskrivna rapporter med hjälp 

av program som till exempel Microsoft Word, Microsoft Excel och Adobe Portable Document 

Format (Adobe pdf). Från dessa digitala rapporter är vi i Sverige nu på väg att i större 

omfattning ta steget att arbeta med ett standardiserat format med våra finansiella rapporter. 

Formatet som ska bli standard är eXtensible Business Reporting Language (XBRL). 

XBRL har sedan en tid tillbaka varit standard bland annat i länder som USA, Kina och 

Australien, men även Belgien och Danmark. Här, till skillnad från många andra områden, har 

det vid flera tillfällen uttalats att Sverige anses släpa efter i utvecklingen. EU-kommissionen 

fattade den 28 januari år 2016 beslut som gör XBRL till en vedertagen standard inom EU1, 

motsvarande beslut togs i Sverige sommaren år 2015 (Lennartsson, 2016). Från och med 26 

mars år 2018 har bolagsverket öppnat sin digitala tjänst för inlämning av årsredovisningar. Den 

digitala inlämningen ska ske i inline XBRL (iXBRL). Digital inlämning har funnits redan åren 

2006-2012 i Sverige, men då var det så pass få företag som skickade in digitalt och tjänsten 

stängdes därför ner i december 2012 (Lennartsson, 2016). Inledningsvis kommer denna tjänst i 

denna omgång vara anpassad för de mindre aktiebolagen, men framöver är det menat att inte 

bara de som tillämpar K2-regelverket utan även de som tillämpar K3-regelverket på en icke-

koncernnivå ska kunna nyttja tjänsten (Halling, 2018). 

XBRL och iXBRL 

XBRL är en de facto-standard, en informationsstandard, som bygger på märkspråket eXtensible 

Markup Language (XML). Denna standard, eller bättre uttryckt: detta format, är till för 

presentation, lagring, rapportering och överföring av finansiell information (XBRL Sweden, 

2018). Formatet, gör det möjligt att både presentera informationen för mänskliga läsare på 

traditionellt vis, men på grund av att informationen taggas är det även möjligt att utföra analyser 

via datorprogram. 

Denna taggning av data görs med hjälp av gemensamma klassificeringssystem, taxonomier, 

vilka beskriver och delar in finansiell information av olika slag i olika delar (Johansson, 2017). 

Formatet kan användas för elektronisk rapportering mellan företag, myndigheter och andra 

organisationer för utbyte av den finansiella informationen. Utbytet som sker genom taggningen 

av informationen ska underlätta digital kommunikation och åtkomst av specifik finansiell 

information. 

“Exempelvis är det menat att utvald och hämtad information ska kunna användas i olika 

analyser och jämförelser mellan bolag” (Malmström, 2017). Fördelarna med elektronisk 

inrapportering med formatet XBRL fokuseras framförallt på att tillgängliggöra och möjligheten 

till bättre jämförbarhet av den finansiella informationen. Kravet förväntas även ge 

effektivitetsvinster i de rapporterande bolagen (Malmström, 2017). Skillnaden mellan iXBRL 

och XBRL är att iXBRL utöver de egenskaper XBRL har även möjliggör presentation av bilder, 

tabeller etcetera (Bolagsverket, 2016). Denna skillnad tros vara viktig för att företagen ska vara 

villiga att anamma formatet, då dessa bilder och tabeller anses vara ett bra sätt att marknadsföra 

sig på (Johansson, 2017). 

                                                 
1 Se bilaga A, Kort om XBRL. 
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Syftet med XBRL är att använda sig av dessa gemensamma taxonomier och tekniska 

specifikationer för att få till en enhetlig och jämförbar rapportering, “till exempel avseende 

årsredovisningar, deklarering av skatter, ekonomisk statistik, tillsynsrapportering eller 

hållbarhetsredovisning” (XBRL Sweden, 2018). Det ska således vara enklare att ta fram 

finansiella rapporter i företag. 

1.2 Problematisering 

Jämförbarhet av finansiella rapporter har inom den ekonomiska litteraturen diskuterats brett, 

ofta med anslutning till huruvida regelverken, US GAAP och IFRS, är och hur de möjliggör 

eller försvårar jämförbarheten. Jämförbarhet omtalas som två olika sorter, den ena är 

jämförbarhet mellan företag vid en tidpunkt och den andra är jämförbarhet över tid för samma 

företag (Marton, 2013; Artsberg, 2005; Marton, Sandell & Stockenstrand, 2016; Gröjer, 2002; 

Nilsson, 2010; Arvidsson, Carrington & Johed, 2016). XBRL ska ge informationen i 

rapporterna en högre kvalitet och med kortare tid mellan produktion och konsumtion. Vad gäller 

informationen från ett företag avseende en period så ska den vara fullt jämförbar med 

information från andra företag och för andra perioder (XML Sweden, 2018). 

Jämförbarhet mellan företag vid en tidpunkt 

Marton (2013) och även Marton, Sandell och Stockenstrand (2016) menar att skälet att reglera 

jämförbarhet mellan företag vid en tidpunkt är att redovisningen ofta används för att jämföra 

olika företag av användare såsom 

 investerare, aktieägare, 

 banker, vid kreditbedömning, eller 

 för skattekopplad redovisning där rättssäkerheten ökar när företags beskattningsbara 

resultat är jämförbart och därmed kan beräknas på liknande vis. 

Det finns olika perspektiv på jämförbarhet, å ena sidan när alla redovisar på samma sätt vilket 

kräver regler som bygger på hög objektivitet. Till exempel “att alla företag skriver av sina 

materiella anläggningstillgångar på fem år, oberoende av vilken tillgång det rör sig om” 

(Marton, 2013, s. 206). Ett annat perspektiv på hur jämförbarhet uppnås är att företag redovisar 

liknande transaktioner och omständigheter likadant. Med detta menas att företagen kan använda 

olika avskrivningstider för olika materiella anläggningstillgångar, men samma tillgångsslag ska 

ha samma avskrivningstid. Första perspektivet passar bra som skatteunderlag då det är mer 

objektivt och därmed mer rättssäkert, andra perspektivet passar för aktiemarknaden eftersom 

det bättre avspeglar ekonomiska prestationer (Marton, 2013). 

Jämförbarhet över tid för samma företag 

Jämförbarhet över tid för samma företag innebär att företag ska använda samma 

tillvägagångssätt när de redovisar i olika redovisningsperioder. Denna konsekventa användning 

av redovisningsprinciper är särskilt viktigt för att det ska vara möjligt att göra prognoser 

(Artsberg, 2005), “relevans i redovisningen definieras som prognosrelevans” (Marton, 2013, s. 

206). Det finns två godtagbara skäl, menar Marton (2013), att ändra sin redovisning: 

 redovisningsreglerna har ändrats 

 redovisningen blir mer relevant om den ändras, detta måste dock motiveras. 

En sådan ändring av redovisningsprincip menar Artsberg (2005) är viktigt att informera om i 

en not där det ska anges att företaget gjort detta val, motivering samt vilken effekt valet har för 

redovisningen. Vidare menar Artsberg (2005) att det är viktigt att reglerna som normgivarna 
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sätter behandlar likartade händelser på ett likartat sätt, det vill säga att det standardiseras, för att 

rapporterna ska vara jämförbara. Gröjer (2002) uppger däremot, i sin redogörelse för 

jämförbarhetsprincipen, att det varken skulle vara möjligt eller önskvärt att kunna jämföra alla 

företag oavsett storlek och art med varandra, men däremot de inom samma bransch. De flesta 

bedömningar som görs av företag utgår från en ordinal skala (ordningsskala) snarare än en 

kardinal skala (absolut skala), detta är enligt Gröjer (2002) den viktigaste anledningen att skapa 

förutsättningar för jämförbarhet. 

”Kan en tioprocentig kapitalavkastning efter skatt på investerat kapital anses vara hög? Svaret 

är beroende av vilken kapitalavkastning de flesta andra företag har och vad som är vanligt inom 

alternativa investeringsområden” (Gröjer, 2002, s. 63). 

På liknande sätt som Gröjer (2002) nämner jämförbarhetsprincipen omtalar även Nilsson 

(2010) och Johansson (2010) densamma. Arvidsson, Carrington och Johed (2016) likaså men 

använder uttrycket konsekvensprincipen istället när de hänvisar till densamma. 

Jämförbarhetsprincipen definieras i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), förkortat ÅRL, i 

andra kapitlets fjärde paragraf punkt två: 

“Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i 

förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat” (2 

kap. 4 § p. 2 ÅRL). 

 Tidigare forskning inom XBRL 

Tidigare forskning har visat på att XBRL-antagandet har tydliga samband med en avsevärt ökad 

likviditet och minskad informationsasymmetri, ökad jämförbarhet, vad gäller företag i Belgien 

(Liu, Luo & Wang, 2016). Detta samband visar sig vara starkare för större företag som har 

tillräckligt med resurser och expertis för att kunna implementera tekniken samt även för icke-

högteknologiska företag. 

Etudo, Yoon och Liu (2017) menar på att det finns en brist i XBRL-kompatibiliteten som 

förhindrar realiseringen av dess potential. Denna brist definierar de som det problem som 

inträffar när, för ett givet finansiellt begrepp, två eller flera XBRL-filningar är terminologiskt 

tvetydiga med avseende på deras representation av det finansiella konceptet. De har gjort sin 

studie på företag i USA och beskriver att detta problem även begränsar syftet av det 

amerikanska genomförandet av XBRL-standarden. Syftet med denna implementering är att 

effektivisera konsumtionen genom automatisering av amerikanska företags finansiella 

rapporter. 

Efendi, Park och Subramaniam (2016) har undersökt huruvida XBRL som rapporteringsformat 

ger ett inkrementellt informationsvärde bortom samma 10K/10Q-arkiv som tidigare 

tillhandahållits i HTML-format. De kommer fram till att så är fallet. De förtydligar samtidigt 

att en viss sorts investerartyp skulle kunna lockas av XBRL data på grund av att det är gratis, 

lättåtkomligt och relativt enkelt att använda. Samtidigt skriver de likt Blankespoor, Miller och 

White (2014) att det även finns negativa effekter av XBRL, till exempel att det ökar 

informationsasymmetrin. 

Vid en studie gjord på australienska intressenter gjord av Robb, Rohde och Green (2014) 

framkom det att de intervjuade som tillhörde producenter av rapporterna i XBRL-format 

nämnde fördelar som i stor utsträckning handlade om tillgångsspecificitet och effektivitet. De 

intervjuade som tillhörde konsumenter av rapporterna i XBRL-format nämnde fördelar som 

ligger till grund för att minska osäkerheten i beslutsfattandet. 

Kaya och Pronobis (2016) har i sin studie analyserat huruvida frivillig XBRL-rapportering ger 

effekter såsom bättre villkor eller chans till kreditgivning. Deras studie påvisar att de företag 

som väljer att rapportera med hjälp av XBRL får lägre räntespridning och att lånen kan vara 

större. Deras studie är gjord på privata företag i Belgien. 



 

4 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning har tagit hänsyn till implementeringen i andra länder än Sverige och forskare 

skriver att det vore bra med mer forskning på andra länder inom EU för att kunna jämföra 

resultaten. Resultaten från tidigare forskning har gett olika utslag vad gäller effekter på 

antagandet av XBRL som rapporteringsformat. Formatet antas i Sverige samtidigt som denna 

studie utförs, varför effekterna av antagandet ännu är för tidigt att undersöka. 

Denna studie syftar därför till att beskriva och förklara vilka motiv i form av drivkrafter som 

kan föreligga att företag väljer att rapportera in digitalt. 

Härigenom utmynnar frågeställningen:  

 Vilka drivkrafter kan föreligga valet att rapportera in årsredovisning digitalt i iXBRL-

format? 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till de företag i Sverige som tillämpar K2-regelverket och därmed är 

inkluderade i företag som från och med mars år 2018 kan skicka in sina årsredovisningar digitalt 

till bolagsverket. Ytterligare avgränsningar anges i metodkapitlet. 
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2 Referensram 
Bland teorier som förklarar frivillig rapportering är ofta de positiva redovisningsteorierna 

inkluderade. Dessa väl använda teorier är agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och 

den institutionella teorin. Ofta brukar författarna till sådana rapporter diskutera 

hållbarhetsredovisning och andra liknande frivilliga finansiella rapporter. I denna studie är det 

inte rapporteringen i sig som är frivillig, utan sättet på vilket informationen presenteras. Vad 

som skiljer den digitala inrapporteringen av årsredovisningar från alternativet ska vara att 

rapporten genom formatet iXBRL nu blir mer enhetlig, tillgänglig och jämförbar. På grund av 

detta inleds denna referensram med en genomgång av iXBRL och en teoretisk definition av 

jämförbarhet, därefter följer en genomgång av teoretiskt tänkbara drivkrafter bakom valet att 

rapportera in digitalt och på så sätt ”vara med på tåget” vid starten. Bland tänkbara drivkrafter 

bakom valet att rapportera in digitalt och ”vara med på tåget” presenteras utöver de positiva 

redovisningsteorierna även signaleringsteorin och innovationsspridningsteorin, vilka även de 

är vanligt förekommande i liknande studier. I presentationen är tanken att läsaren på egen hand 

ska kunna se hur de olika teoretiska modellerna och strukturerna hänger ihop med varandra och 

även hur de hänger ihop med empiriska studier som gjorts före denna. I samband med att de 

olika teorierna presenteras skildras även likheter till denna studie för att slutligen utmynna i 

logiska resonemang som bildar hypoteser. 

2.1 iXBRL 

Åren 2006-2012 fanns det möjlighet för företag i Sverige att rapportera sina årliga rapporter, 

årsredovisningar, digitalt. Intresset var dock inte tillräckligt stort och det var som bäst strax över 

100 som rapporterade in, därför stängdes tjänsten ner (telefonintervju med Nina Brede 2018-

02-27). Från och med den 26 mars i år, år 2018, blev det återigen möjligt att rapportera in 

digitalt för de företag som tillämpar K2-regelverket. Rapporterna ska skickas in i formatet 

iXBRL. Formatet i sig ändrar inte på innehållet i rapporterna utan tillför enbart en taggning av 

viss data i innehållet som gör informationen sökbar. Aktörerna bakom valet av format har valt 

iXBRL istället för XBRL på grund av att många företag marknadsför sig bland annat genom 

sina årsredovisningars layout. iXBRL till skillnad från XBRL tillåter en sådan layout, men i 

övrigt är det samma format. 

XBRL även benämnt som interactive data (Kernan, 2008) är ett format som används för att 

precis som den andra benämningen antyder kunna återanvända data till att framställa finansiella 

rapporter med hjälp av de interaktiva taggar som kopplas till text i dokumenten. XBRL sätter 

informationen från rapporterna i ett återanvändbart och datorläsbart format utan att ändra de 

använda redovisningsstandarderna eller rapporteringsmetoderna. Denna öppna 

informationsformatsstandard möjliggör därmed en automatisk global delning av 

företagsinformation (Kernan, 2008). XBRL möjliggör på detta vis analyser av företagsdata; 

resultaträkningar, balansräkningar, kassaflöden, avkastning och andra nyckeltal, men även 

analys av textinformation såsom det som ingår i fotnoter men även till exempel 

hållbarhetsredovisning. Syftet med XBRL som format är uttalat till att vara bland annat att öka 

jämförbarheten mellan företags rapporter (Liu, Luo & Wang, 2016). 

XBRL är en XML-baserad datastandard för företagsrapportering som genom användning av 

taxonomier för att ge metadata för dess semantik, såsom total försäljning, skapar ett entydigt 

sätt att identifiera och jämföra företagsprestanda från ett företag till ett annat (Liu, Luo & Wang, 

2016; Guilloux, Locke & Lowe, 2013; Hoitash, Kogan & Vasarhelyi, 2006). Självbeskrivande 

markeringar eller taggar ger noteringar till innehållet av ett dokument och tillåter sökning och 

extrahering av önskad information. Dessa taggar är definierade och organiserade med hjälp av 
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ett systematiskt klassificeringsschema som kallas för taxonomi. Det är taxonomin som 

definierar finansiella rapporteringsbegrepp och deras relationer enligt specifik lagstiftning eller 

standard (Liu, Luo & Wang, 2016; Lester, 2007; Nickerson, Varshney & Muntermann, 2013). 

XBRL förväntas förutom att förbättra effektiviteten av finansiella upplysningar även att 

förbättra digital ekonomisk informationskvalitet. XBRL sägs även indikera att kunna förbättra 

intern kontroll, eftersom det eliminerar manuella ingrepp till viss del. 

2.2 Jämförbarhet som teoretiskt begrepp 

Då den digitala inrapporteringen förväntas kunna, genom formatet iXBRL, ge fördelar såsom 

ökad jämförbarhet för användarna av rapporterna kan frågan uppkomma varför jämförbarhet är 

så viktigt och vad är jämförbarhet? Därför följer här en redogörelse för jämförbarhetens 

betydelse inom redovisningen, samt en definition av jämförbarhet. 

Redovisning kan enligt Grönlund, Tagesson och Öhman (2005) beskrivas som ett beräknat 

resultat för en given period. Denna beräkning görs idag med historisk data från den enhet som 

redovisningen avser. Historisk data finns tillgänglig därför att den löpande nedtecknas, bokförs, 

vilket är en förutsättning för att kunna mäta och rapportera ekonomiska aktiviteter och resultat 

(Grönlund et al, 2005). Redovisning har fått en stor roll i samhället på grundval av att olika 

organisationer och verksamheter beror på varandra och därför har intresse i hur deras utfall blir. 

Redovisning handlar således till stor del om att tillhandahålla de intresserade användarna, 

intressenterna, med information som beslutsunderlag. 

Intressentteorin 

En eller flera fysiska eller juridiska personer som kan påverka eller påverkas av ett företags 

agerande är vad som inom ekonomiska termer kallas för en intressent (Westermark, 2013; 

Deegan & Unerman, 2005; Freeman & Reed, 1983). Bland intressenterna räknas alla in som 

har kontakt med företaget antingen direkt eller indirekt. Några exempel på intressenter är 

anställda, konkurrenter, konsumenter, leverantörer, långivare, ägare och övervakande 

myndigheter. Intressenterna är intresserade av olika saker i bolaget och därför är det viktigt att 

kommunicera korrekt information genom sina finansiella rapporter. Intressentteorins empiriskt 

testbara del, ledarskapsperspektivet på intressentteorin, är uppbyggd för att förklara när en 

företagsledning kan vara benägen att leva upp till de förväntningar som kraftfulla intressenter 

ställer. Intressenterna kommer att behandlas olika beroende på hur stor och vilken påverkan de 

har på företagen. För att hantera intressenterna är det viktigt att använda företagets finansiella 

information på ett sådant sätt som ökar förtroendet för företaget och minskar missförtroende 

och ogillande (Deegan, 2013). Empiriska studier har visat att företags omfång av frivilliga 

rapporteringar ökar proportionellt beroende på sina intressenters krav och förväntningar 

(Deegan & Unerman, 2005). 

Jämförbarhet 

Många gånger vill intressenter kunna jämföra ett företag med ett annat. Denna jämförelse skulle 

försvåras om rapporterna antar många olika utseenden och upprättas på olika sätt, det skulle bli 

svårt att begripa även för en någorlunda insatt person på grund av olikheterna. Nationellt finns 

det därför uppsatta principer och regler för hur redovisningen ska upprättas, men för företag 

som är betydligt större och även har sin marknad utanför sitt lands gränser finns det större 

regelverk som tillämpas på en internationell nivå. Det är framförallt två regelverk som 

tillämpas, det ena International Financial Reporting Standards (IFRS) som vanligen klassas som 
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ett principbaserat regelverk och det andra United States General Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) som anses vara ett regelbaserat regelverk. IFRS tillämpas bland annat 

inom EU och US GAAP framförallt i USA. Det har under en längre tid pågått en harmonisering 

mellan dessa två regelverk för att de rapporter som upprättas enligt dem ska bli mer jämförbara. 

Till synes är jämförbarhet något som  det är tänkt skall uppnås med hjälp av mer likartade 

rapporter. Jonäll och Lumsden (2018) upprepar också att konsekvent användande av begrepp, 

klassificering och principer förenklar vid jämförelse av olika företag eller av företag över tid. 

Jämförbarhet inräknas som en av de tre kvalitativa egenskaperna i upprättandet av finansiella 

rapporter, de andra två är relevans och tillförlitlighet (Grönlund et al, 2005). 

Jämförbarhet kan delas in i två delar, den ena är att kunna jämföra olika företag under samma 

tidsperiod, den andra är att kunna jämföra företag över olika tidsperioder. Detta kräver att de 

rapporter som jämförs är upprättade under samma redovisningsprinciper, dock inte under strikt 

likformighet ska tilläggas eftersom det hade hindrat företag från att använda mer relevanta 

alternativ (Johansson, 2010). ”Jämförbarhet innebär ett krav på harmonisering av 

redovisningsinformation, som knappast kan uppnås utan reglering av företagens finansiella 

rapportering. Skifte av redovisningsprincip innebär inte att det är oförenligt med jämförbarhet, 

om det leder till bättre relevans och tillförlitlighet” skriver Johansson (2010, s.416). Vidare ger 

han ett exempel där redovisningsprincip byts från anskaffningsvärdemetoden till metoden för 

verkligt värde vad gäller en förvaltningsfastighet och förklarar att principen inte påverkar 

innehållet, utan istället utgör ett krav på företag att tillämpa redovisningsprinciper som är 

jämförbara. ”Jämförbarhet, i sig, innebär således inte att principen är ett uttryck för substance 

over form eller form och ekonomisk verklighet” (Johansson, 2010, s. 416). Substance over form 

menar Johansson (2010) är ett uttryck som innebär att ”om den ekonomiska innebörden av en 

transaktion avviker från den juridiska formen så bör transaktionen redovisas enligt den 

ekonomiska innebörden” (Johansson, 2010, s.38). Substance over form tar sikte på att det inte 

alltid är äganderrätten som avgör om en tillgång ska redovisas i balansräkningen (Jonäll och 

Lumsden, 2018). International Accounting Standards Board (IASB) som ger ut IFRS har 

jämförbarhet som en av sina viktigaste kvalitativa egenskaper i sitt ramverk och Financial 

Accounting Standards Board (FASB) som ger ut US GAAP har jämförbarhet som en sekundär 

kvalitativ egenskap (Johansson, 2010). De stora regelverkens normgivare och en av 

anledningarna till varför företag har åberopats att från första början redovisa sina ekonomiska 

resultat kan summera att jämförbarhet mellan rapporterna är önskvärt. 

Deegan (2013) beskriver kortfattat jämförbarhet som en kvalitativ egenskap av finansiell 

information vilken gör det möjligt för användare att identifiera och förstå likheter och skillnader 

i de poster som rapporterats. Utan konsekvent användning av redovisningsstandarder som gör 

den finansiella informationen från olika företag jämförbar skulle inte användarna av 

informationen, intressenterna, kunna utvärdera informationen. Även Deegan (2013) poängterar 

vikten av att byta redovisningsmetod, även om jämförbarheten kan försämras, om det ger mer 

relevant och rättvisande bild av företagets finansiella situation. Den önskvärda egenskapen, 

jämförbarhet, fungerar fördelaktigt med ett begränsat antal redovisningsmetoder (Deegan, 

2013). 

Digital inrapportering i formatet iXBRL uttrycks ge ökad jämförbarhet mellan rapporterna, 

vilket intressenterna har nytta av vid val av sina resurssatsningar. Detta ger incitament för 

företag att vilja rapportera in digitalt. Det kan vara för att signalera att deras rapporter nu är mer 

jämförbara. Det kan vara för att legitimera sig som mer transparenta och jämförbara, 

transparens skrivs i Kairos Future (2013) är en av framtidens trender vilket kan ses som både 

trendsättare eller som ett sätt att härma vad konkurrenter gör. Givetvis kan det finnas andra 

orsaker att rapportera in digitalt, men i denna rapport fokuseras närmare på de redan nämnda, 

vilka redogörs för nedan. 
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2.3 Signaleringsteori, positiv redovisningsteori och 

innovationsspridningsteori 

Digital inlämning går att dela upp i två huvudgrenar. Den ena grenen handlar om innovation 

och den andra om frivillig rapportering. I den akademiska litteraturen återfinns dessa begrepp i 

innovationsspridningsteori å ena sidan och å andra sidan i positiv redovisningsteori samt i 

signaleringsteori. Tillsammans kan dessa grenar förklara varför företag väljer att rapportera in 

digitalt. 

I positiv- och politisk redovisningsteori koncentreras teorierna kring att förklara varför och 

förutspå hur företag beter sig i en given situation (Deegan, 2013). I den positiva 

redovisningsteorin talas det framförallt om agentteorin, där det är talan om ett förhållande kring 

effekterna av att en av parterna sitter på mer information än den andra. Inom den politiska 

redovisningsteorin framhålls aspekter såsom vilken bild företag vill bilda av sig själva för att 

uppnå olika fördelar, legitimitetsteorin, vilka och hur intressenter kan påverka företags beslut, 

intressentteorin (presenterad i avsnitt 2.2) samt hur företag försöker efterlikna andra företag för 

att uppnå samma fördelar som de har uppnått, institutionella teorin. Alla dessa teorier har 

gemensamt att forskare har försökt förklara varför ledningen för olika företag generellt sett tar 

vissa beslut. Innovationsspridningsteorin tar upp vilka kategorier av adopters som finns vid nya 

företeelser. Denna teori tar även upp vilka karaktärsdrag de olika kategorierna har. 

Signaleringsteorin beskriver hur företag agerar på ett visst sätt för att signalera ett budskap om 

sig själva. Med hjälp av empiriska studier på olika länder runt om i världen kommer paralleller 

dras till varför företag kan tänkas välja att rapportera in digitalt nu även i Sverige. 

Signaleringsteori 

Bakom signaleringsteorin står två ekonomipristagare; Kenneth Arrow och Michael Spence 

(Björklund & Lindahl, 2005). Signaleringsteori urskiljer Michael Spence (1976) i två olika 

typer av signaler, contingent contracts och exogenously costly signals, varav den förstnämnda 

består av säljarens medvetna val av prissättning, villkor etcetera. Mer intressant för denna studie 

är den andra typen av signaler, exogenously costly signals, som består av kostnaden för att 

signalera något om företaget. Exempel på detta är sponsring av något som kan höja företagets 

anseende eller värde, skänka pengar till välgörenhet eller att ha mer utförliga årsredovisningar. 

Årsredovisningarna blir inte mer utförliga enbart för att de skickas in digitalt, men på grund av 

att årsredovisningarna som skickas in digitalt ska skickas in iXBRL-format kan de anses mer 

utförliga därför att informationen nu är taggad. Taggningen möjliggör för rapportens användare 

att utföra analyser av dess information på ett mer effektivt sätt då informationen i sig utgör mer 

information än tidigare. Detta kan härledas till en annan kändis inom ramen för 

företagsekonomi, nämligen Eugene Fama som 1970 myntade uttrycket: 

”A market in which prices always ’fully reflect’ available information is called ‘efficient’” 

(Fama, 1970. s.383). 

Översatt kan innebörden beskrivas som att en intressent mentalt sätter pris på en tillgång eller 

ett företag utefter vilken information denne har tillgång till. 

Agentteorin 

I relationer som berör affärsverksamhet delegeras olika arbetsuppgifter ofta, detta förutsätter 

ett visst förtroende mellan den som delegerar en uppgift, principal, och den som får uppgiften 
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delegerad till sig, agent. I ett företag räknas ofta ägare som principal och företagsledare som 

agent. Det är möjligt att företagsledaren inte kommer arbeta lika hårt som ägaren hade gjort om 

den gjort arbetet själv, detta kan bero på en mängd olika orsaker men vanligast omtalat är därför 

att företagsledaren inte tjänar något extra på att lägga ner sin själ i arbetet på samma sätt som 

ägaren. Detta leder till att företaget kommer ha en kostnad på grund av underpresterande i 

företaget som helhet jämfört med före delegeringen, en så kallad agentkostnad (Deegan, 2013). 

För att undvika sådana kostnader sluts avtal mellan ägare och företagsledare, men då det kan 

vara svårt att hitta ett avtal som är optimalt för båda parter. Även när ett avtal sluts är det 

fortfarande svårt för ägaren att veta att den andra parten verkligen håller sig till avtalet och inte 

går utanför avtalet för personlig vinning. Exempelvis vid val av leverantör, väljer agenten en 

leverantör som ger företaget fördelar eller en leverantör som ger agenten fördelar? Behöver 

kontoret vara mitt i centrum som agenten påstår? Det råder till synes asymmetri i hur mycket 

principalen och agenten känner till. För ägaren är detta ett incitament att välja att ha en revisor 

som granskar såväl de finansiella rapporterna som de interna processerna (Carrington, 2014; 

Fama, 1980). Både principalen och agenten kan tjäna på att denna informationsasymmetri 

minskas. Principalen vill ha så liten agentkostnad som möjligt eftersom det är den som kommer 

få stå för det. Agenten tjänar på minskad asymmetri i information då det annars kan leda till en 

begränsning i kompensation för utfört arbete (Jensen & Meckling, 1976). Detta går att applicera 

på företags val av att rapportera in digitalt eller inte. Där sätts intressenter som motsvarighet till 

principal och företaget som agent. När informationen rapporteras digitalt, i det taggade 

formatet, blir informationen tillgänglig för analys med hjälp av taggar till skillnad från när den 

inte rapporteras digitalt. I detta fall blir informationen tillgänglig på ett nytt sätt då 

informationen i sig utgör mer information än tidigare, således minskas 

informationsasymmetrin. Minskad informationsasymmetri gentemot intressenter kan leda till 

fördelar såsom till exempel att långivare är mer villiga till kreditgivning (Bharath, Sunder & 

Sunder, 2008). Det har i en studie på belgiska företag visat sig att företag som väljer att 

rapportera i XBRL-format får lägre räntespridning vid kreditgivning och även att lånen kan 

vara större (Kaya & Pronobis, 2016). 

Legitimitetsteorin 

Företag arbetar konsistent för att uppfattas som om de agerar inom samhällets uppsatta normer 

så att utomstående har uppfattningen att de agerar på ett sätt som anses vara korrekt och legitimt 

(Deegan, 2013). Ett företag kan uppnå denna status, legitimitet, genom att dess värdegrund är 

kongruent med samhällets värdegrund. De normer som samhället sätter är ombytliga och kan 

förändras snabbt, därför är det mycket viktigt att företag är lyhörda och hänger med i 

utvecklingen för att behålla sin legitimitet. Det kan ha förödande konsekvenser för ett företag 

om det bryter mot denna värdegrund som också kallas för det sociala kontraktet. 

Konsekvenserna kan vara dåligt rykte och tappat förtroende som i sin tur kan leda till att avtal, 

finansiärer, kunder och leverantörer inte längre finns kvar och som sista konsekvens att 

företaget inte kan fortleva. Ett företag kan åstadkomma legitimitet bland annat genom att 

anpassa sina arbetsmetoder så att de överensstämmer med vad som anses legitimt, eller försöka 

bli identifierade med symboler, värderingar eller institutioner som redan anses legitima (Deegan 

& Unerman, 2005; Dowling & Pfeffer, 1975). Det har framkommit i tidigare studier att ett 

trovärdigt incitament för företag att välja att rapportera in i XBRL-format i tidigt skede är att 

förbättra företagets rykte på kapitalmarknaden (Bonsón, Cortijo & Escobar, 2009). 

Innovationsspridningsteori 
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Digital inlämning i Sverige kan anses som en ny företeelse trots ett tidigare försök under åren 

2006-2012. Det är därför av betydelse vilken användargrupp företag tillhör när det kommer till 

att ta till sig av nya företeelser. När en ny företeelse uppkommer är det inte så att alla tar den 

till sig på samma gång, det sker snarare i sekvenser som traditionellt delas upp i fem kategorier; 

innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards (Rogers 2003;1962). En 

liten kundgrupp, 13,5%, kallas early adopters inom innovationsspridningsteorin (Shaw, 2018). 

Dessa tidiga användare är de som är bland de första att ta till sig nya idéer, produkter och 

tjänster. De är måna om att vara trendsättare, vilket gör att de ofta är de som börjar en trend 

eller plockar upp den mycket tidigt, ofta långt före den stora mängden tar till sig av det som är 

nytt. Dessa konsumenter som är bland de första, har även blivit kallade alfakonsumenter. 

 

”Titta på de coola barnen, alfa-konsumenterna, idag, och du kan se vad alla andra kommer att 

göra ett år från och med nu” (Kemmer, 2008). 

 

 

Figur 1, Kategorisering av användare av en ny företeelse (Rogers, 2003;1962). 

De olika kategorierna av användare 
Innovators kallas den grupp av användare som först antar en nyhet. Dessa beskrivs som aktörer 

som är riskbenägna till den grad att de söker riskfyllda och våghalsiga innovationer. De är inte 

rädda för att gå tillfälligt i back på grund av att en innovation inte var bra, utan snarare förmögna 

att kunna acceptera en sådan risk. Innovatörer får ingen status eller respekt genom att anta sin 

roll, men de spelar en stor roll vid lansering av nya produkter och tjänster. Early adopters har 

mer än någon annan av kategorierna ofta en hög grad av vägvisande roll vad gäller antagande 

av nya företeelser. Det är med den tidiga användaren som andra blivande användare ”kollar 

med” innan de antar en ny idé (Rogers, 2003;1968). På grund av detta kan denna kategori av 

användare påskynda diffusionsprocessen. Diffusionsprocessen är den process i vilken de olika 

kategorierna blir redo att anta en ny idé. Tidiga användare erhåller en status och respekt av sin 

omgivning för att de anses anta nya idéer på ett framgångsrikt sätt. För att erhålla och behålla 

denna position måste de fatta goda innovationsbeslut så att de fortsätter att signalera till övriga 

att de är där de förväntas vara. Early Majority antar nya idéer strax före den genomsnittliga 

antagaren och denna kategori utgör en tredjedel av alla de som antar idén. Denna kategori, tidiga 

majoriteten, kan avsiktligt avvakta med att anta en idé och det kan beskrivas som ett tänk som 

myntats redan på 1700-talets början: 

”Be not the first by whom the new is tried, nor the last to lay the old aside” (Rogers, 2003;1968, 

s. 267; Alexander Pope, An Essay on Critism, 1711). 
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Rogers (2003;1968, s.284) skriver att detta tänk passar bra in på kategorin tidiga majoriteten. 

Late Majority kan beskrivas som skeptiker vad gäller nya idéer. Trots att denna kategori 

innehåller en tredjedel av användarna antar sena majoriteten nya idéer först efter den 

genomsnittliga antagararen har gjort det. Orsaken till att de antar idén kan vara ekonomiska 

påtryckningar, men oftast mest avgörande är ett slags grupptryck därför att de flesta andra redan 

har antagit idén. Det är viktigt för denna grupp att det känns tryggt att anta idén, en sådan 

trygghet kan uppnås genom att de ser att det har gynnat andra att anta idén. Slutligen kommer 

den kategori som kallas laggards, det vill säga eftersläntarna. Eftersläntarna har det förflutna 

som referenspunkt för om de ska anta en idé eller inte. Anledningen till detta är som oftast att 

deras ekonomiska ställning inte tillåter att de skulle göra annorlunda. De är därför mycket 

misstänksamma till nya idéer och måste vara säkra på att det kommer gynna dem att anta en idé 

innan de gör det (Rogers, 2003;1968). 

I denna studie kommer fokus ligga på early adopters då incitament att välja att skicka in sin 

årsredovisning digitalt kan ligga i att vilja bli förknippad med värden som early adopters pådrar 

sig. Tidigare studier har visat att de som rapporterar in i XBRL-format frivilligt troligen vill 

förknippas som pionjärer inom ny teknik (Bonsón, Cortijo & Escobar, 2009). 

Institutionella teorin 

Ur perspektivet att digital inlämning inte ses som ett nytt fenomen kan anledningen att skicka 

in digitalt vara att härma andras val att skicka in digitalt på grundval av att dessa företag till 

synes har haft fördelar av det. Inom de teoretiska ramarna kallas detta för mimetisk isomorfi, 

vilket innebär att företag försöker efterlikna andra företags institutionella praxis för att få 

konkurrensmedel i form av legitimitet. Den institutionella teorin ger förklaring till hur 

legitimitetsmekanismer och intressentteoretiska mekanismer har institutionaliserats. Denna 

institutionalisering förutsätter att företagsledare anpassar företaget till viss institutionell praxis 

varav en dimension är isomorfi (Deegan & Unerman, 2005). Isomorfi delas in i tre olika 

varianter, tvångsmässig isomorfi, mimetisk isomorfi och normativ isomorfi. Tvångsmässig 

isomorfi beskriver att företagsledare enbart kommer ändra på företagets institutionella praxis 

till följd av tryck från intressenter som de är beroende av. Mimetisk isomorfi karaktäriseras, 

som nämnt, av att företag härmar andra företag för att uppnå de fördelar de har uppnått genom 

ett visst agerande. Normativ isomorfi beskriver att företag kan ändra sin praxis till följd av tryck 

av gruppnormer såsom akademiker som influerar företagets kultur (Deegan & Unerman, 2005; 

DiMaggio & Powell). 

2.4 Hypoteser 

Empiriska studier har visat på att företag som väljer att rapportera i XBRL-format frivilligt och 

i ett tidigt stadie har ett positivt samband med deras likviditet och storlek på företag vid 

antagandet (Premuroso & Bhattacharya, 2008). Detta samband visade sig vara starkare för 

större företag med mer resurser. Det kan anses rimligt att ett företag med mer resurser också är 

mer benägna och har större möjlighet att prova nya företeelser likt införande av ett nytt 

rapporteringsformat. Likväl är det sannolikt att de företag som har stark likviditet även vill 

signalera detta och därför är mer villiga att delta i fenomen som innebär att utlämna mer 

information genom sina finansiella rapporter (Premuroso & Bhattacharya, 2008). Således 

utmynnar den första hypotesen genom logiskt resonemang och med visst stöd av studie gjord 

på ett urval av 20 tidigare antagare av XBRL samt 20 som inte gjort det: 

H1: Det finns ett samband mellan likviditet i ett företag och valet att rapportera in digitalt. 



 

12 

 

Tre anledningar som tidigare forskning har funnit till att frivilligt rapportera i XBRL-format är 

att förvärva en företagsbild som pionjär inom teknik, få mer kunskap om XBRL och att förbättra 

företagets rykte på kapitalmarknaden. Det ska dock tilläggas att dessa företag genom sitt 

frivilliga antagande även blev belönade med större synlighet (Bonsón, Cortijo & Escobar, 

2009). Den första anledningen som författarna tar upp handlar om att vilja identifieras som 

pionjär, att vara bland de första och att signalera detta. Detta för samman två av de två 

ovannämnda teorierna nämligen signaleringsteorin och innovationsspridningsteorin. De som 

väljer att rapportera in vill genom detta signalera till sin omgivning att de tillhör denna tidiga 

grupp av användare och detta för att identifieras med de värden som det tillför. Detta ger nästa 

hypotes som baseras på innovationsteori, signaleringsteori och de 29 XBRL-experter som i 

tidigare studie blev tillfrågade om potentiella skäl för frivilligt antagande av XBRL-format: 

H2: Det finns ett samband mellan strävan efter en företagsbild som pionjär och valet att 

rapportera in digitalt. 

Den andra anledningen författarna tar upp handlar om att lära sig mer om XBRL för att få 

djupare kunskap så företagen skulle vara i stånd att kunna nyttja dess fördelar. Efendi, Smith 

och Wong (2011) har även de kommit fram till liknande resultat där de menar att inlärningen 

ger kostnadsbesparingar och att effektiviteten ökar med tiden. Ur synvinkel för producenterna 

av rapporterna är effektivitet omnämnt som orsak av valet av inrapportering i XBRL-format 

även i studien gjord av Robb, Rohde och Green (2014). De företag som väljer att skicka in 

digitalt enligt dessa studier söker kunskap för att på sikt effektivisera rapporteringsprocessen 

samt för att kunna nyttja fördelarna med formatet.  Nästa hypotes bygger således på 

institutionell teori om mimetisk isomorfi, det vill säga de antas vilja lära sig mer om formatet 

för att precis som de som tidigare anammat i tidigt skede och på så vis uppnå fördelar. Tredje 

hypotesen blir således: 

H3: Det finns ett samband mellan att företag önskar bättre kunskap om digitala verktyg och att 

rapportera in digitalt. 

Den tredje anledningen Bonsón, Cortijo och Escobar (2009) tar upp är att förbättra företagets 

rykte på kapitalmarknaden. Ett bättre rykte behövs när ett företag har förlorat legitimitet och 

för att återigen legitimera sig söker företaget symboler och värden som innehar denna 

legitimitet. De vill signalera att de innehar de värdena inför sina intressenter. Detta kan erhållas 

med mer aktuell information till investerare, vilket XBRL-rapportering anses kunna generera 

enligt Efendi, Smith och Wong (2011). Empiriska studier har även visat att konsumenter av 

rapporterna anger värden som minskad osäkerhet i beslutsfattande vid användandet av XBRL 

(Robb, Rohde & Green, 2014). Pinsker och Li (2008) har fått fram resultat i sin studie som 

pekar på att frivillig rapportering av XBRL signalerar bättre insyn och därmed bättre tillgång 

till kapitalmarknader, vilket i sin tur leder till lägre kapitalkostnader. Detta ger anledning för att 

testa ytterligare en hypotes som bygger på dessa tidigare studier samt såväl som de positiva 

redovisningsteorierna som signaleringsteori: 

H4: Det finns ett samband mellan att företag är i behov av kapital och att rapportera in digitalt. 

I studien som Efendi, Smith och Wong (2011) gjorde har det även visat sig att företag som valt 

att rapportera in frivilligt är större och mer innovativa inom sin bransch. Efendi, Park och 

Subramaniam (2016) har även de funnit att företag som valt att rapportera med XBRL har varit 

större företag, de har då mätt på bland annat storlek på tillgångar och försäljning. Det har också 

visat sig vara särskilt fördelaktigt för icke-högteknologiska företag att rapportera in i XBRL-

format (Liu, Luo & Wang, 2016). Dessa resultat av tidigare studier har lett till följande 

hypoteser: 
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H5: Det finns ett samband mellan storlek på företag och valet av att rapportera in digitalt. 

H6: Det finns ett samband mellan hur innovativt ett företag är inom sin bransch och valet av 

att rapportera in digitalt. 

Liu, Luo och Wang (2016) mäter hur högteknologiska eller icke-högteknologiska företag är på 

tre nivåer. Högsta nivån har de satt som de företag som kommer från industrier som 

teknikorienterade yrken står för, till exempel flygproduktion och tillverkning, tillverkning av 

kommunikationsutrustning och läkemedel och läkemedelsindustrin. Mellersta nivån har de satt 

som de företag som de anser ha en lägre andel av teknikinriktad sysselsättning. Med lägre andel 

teknikinriktad sysselsättning menar de företag från industrier såsom grundläggande kemisk 

tillverkning, hartsframställning, kommersiell industriell industri eller serviceutrustning. Lägsta 

nivån har de satt till företag med lägst andel teknikorienterad sysselsättning bland 

högteknologiska industrier, till exempel företag från industrin som bekämpningsmedel, 

gödningsmedel och annan jordbrukskemisk tillverkning. Liknande uppdelning kommer återges 

i kapitel 4 där resultat och analys presenteras. Eftersom det enligt resultat från studien av Liu, 

Luo och Wang (2016) visar sig vara särskilt fördelaktigt för de icke-teknologiska företagen att 

rapportera in i XBRL-format vars finansiella uttalanden är viktiga källor till information för 

investerare kan det väntas att intressentteorin kan ge förklaring till valet att lämna in digitalt. 

Tredje hypotesen som bygger på huruvida högteknologiska företagen är lyder: 

H7: Det finns ett samband mellan vilken bransch ett företag tillhör och valet av att rapportera 

in digitalt. 

Kunder från ”the Big 4”, det vill säga de fyra stora revisionsbolagen KPMG, PwC, EY och 

Deloitte, är mer benägna att rapportera i XBRL under den frivilliga perioden än övriga (Koh, 

Lee & Ra, 2010). Robb, Rohde och Green (2014) beskriver i sin rapport entusiasmen från de 

stora revisionsbolagen för att standardisera formatet av inrapportering. Xiao, Yang och Chow 

(2004) hävdar också att innovationsspridningsteorin tyder på att the Big 4 är benägna att stödja 

diffusionen av XBRL-rapportering då den är en innovativ metod. Detta stöd som the Big 4 

anses ge enligt Xiao, Yang och Chow (2004) kan hänvisas till innovationsspridningsteorin på så 

sätt att de själva vill vara de som anses stå i ledande position och vill behålla denna. Om istället 

inskickning digitalt inte är att anse som en ny företeelse, är det möjligt att det handlar om att 

revisionsbolagen snarare följer vad andra har gjort och detta skulle i så fall kunna förklaras av 

institutionell teori. Utifrån dessa tidigare studier och teorier utmynnar följande hypotes: 

H8: Det finns ett samband mellan vilken revisionsbyrå ett företag har och valet av att 

rapportera in digitalt.  
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3 Metod 
I det här kapitlet motiveras val av teoretiska utgångspunkter såsom forskningsansats och 

förklaringsmodeller samt vetenskaplig metod, informationsinsamling såsom val av litteratur 

och val av sekundärkällor, undersökningens design såsom val av respondenter, val av metod 

för insamling av empirisk data och operationalisering samt en trovärdighetsdiskussion med 

diskussion över reliabiliteten och tillförlitligheten, diskussion över giltigheten och validiteten, 

källkritik och avslutningsvis en etisk reflektion. Här är det meningen att läsaren ska kunna ta 

del av var styrkor och svagheter med undersökningen ligger. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Forskningsansats och förklaringsmodeller 

Utgångspunkten i denna studie är utifrån befintliga teorier och detta är vad som kallas en 

deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). Deduktiv ansats innebär att 

undersökaren tar reda på vad befintlig forskning säger om ett fenomen och sedan jämför detta 

med vad den ser i verkligheten. Detta kan jämföras med induktiv ansats där forskaren upplever 

ett fenomen i verkligheten och genom observationer bildar en modell, en teori, som skildrar 

detta. Denna studie berör en form av frivillig rapportering och då det finns många teorier som 

fångar upp detta fenomen har jag valt att se hur dessa teorier enskilt eller tillsammans kan 

förklara valet av att rapportera in digitalt. 

Vetenskaplig metod 

För att reda ut vad som kan förklara valet att delta i digital inrapportering, görs en kvantifiering 

av data för att se vad de olika respondenterna har gemensamt. En deduktiv och kvantitativ studie 

som denna kategoriseras information före insamling av data för att sedan kunna analyseras. 

Detta gör ansatsen mer sluten, med framförallt fasta frågor och svarsalternativ till respondenter, 

men samtidigt gör ansatsen resultaten mätbara till skillnad från de i en induktiv och kvalitativ 

studie. 

3.2 Informationsinsamling 

Val av litteratur 

 I studien har såväl vetenskapliga artiklar som böcker och lagtext använts för bildandet av 

referensram. Utöver dessa källor har även internetsidor för bland annat branschtidningen Balans 

hjälpt till för att bygga upp en bakgrundsförståelse för problemfrågan. Sökningar av 

vetenskapliga artiklar har gjorts i Google Scholar och genom Högskolan i Halmstad biblioteks 

söktjänst OneSearch. 

Val av sekundärdata 

Sekundärdata har valts utifrån tanken att skapa en bild av hur digital rapportering i XBRL-

format har mottagits av andra länder. Till en början gjordes en begränsning i sökningen med en 

femårsperiod bakåt från i år räknat. Denna begränsning är till för att hålla artiklarna så aktuella 

som möjligt, dock har andrahandsreferenser, referenser ur referenser uppkommit i takt med att 

artiklarna har bearbetats och därför har denna begränsning inte varit nitisk. Litteratur har valts 
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utifrån relevans för ämnet med sökord som digitalisering och redovisning, XBRL, frivillig 

rapportering, jämförbarhet, technology och early adopters. Dessa sökord har även de till viss 

del uppkommit under bearbetning av materialet och använts då de varit särskilt förekommande 

eller relevanta. 

3.3 Undersökningens design 

Val av respondenter och primärdata 

Urvalet är gjort i flera steg för att nå en lag stor respondentgrupp. Första kriterierna för val av 

respondentgrupp är att det ska vara företag som inkluderas i den grupp som har fått möjlighet 

att skicka in digitalt år 2018. Denna grupp består av mindre aktiebolag som upprättar 

årsredovisning utifrån K2-regelverket. Företag som räknas som mindre företag definieras i 1 

kap. 3 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Genom lagen går att utläsa att alla företag som 

inte är större företag är mindre företag. För att räknas som större företag, framgår av 3 § 2st 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), ska de antingen vara börsnoterade eller uppfylla mer 

än ett av följande villkor: 

a) Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50, 

b) Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) Företagets redovisade nettoomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

För att finna företagen som detta berör har sökning gjorts i databasen Retriever Business. Vid 

sökning har jag velat försäkra mig om att enbart inkludera små aktiebolag och därför har 

följande kriterier gjorts i Retriever Business: 

 Bolagsform: Aktiebolag 

 Börslista: Ej registrerade i börslistor 

 Omsättning: <80 000 tkr 

 Totala tillgångar: <40 000 tkr 

 Antal anställda: <50 

Vidare ska notering göras att det inte fanns möjlighet att välja nettoomsättning i Retriever 

Business, och därför har närmaste möjliga valts. Sökningen har gjorts på de företag som har 

bokslutsår 201707. För detta urval blev utfallet 938 träffar. För att minska ner urvalet av 

respondenter till en mer rimlig nivå har jag valt att använda mig av de tre regioner som har flest 

företag av de 238 företagen. De tre regionerna som blev inkluderade i urvalet blir således 

Stockholm med 290, Västra Götaland med 136 och Skåne med 109. För att komma till en 

hanterbar mängd respondenter och ändå få till ett stickprov av respondenter som är 

generaliserbart har ett urval av 400 respondenter gjorts. Siffran 400 är den lägre i intervallet 

400-600 som Jacobsen (2002, s. 349) anger som tumregel oavsett populationens storlek. För att 

uppnå siffran 400, tas 75 % av de respondenter som återfinns i de olika regionerna. De väljs 

utifrån hur de kommer i listan av företag på Retriever Business. 

 Region Stockholm: 217 

 Region Västra Götaland: 102 

 Region Skåne: 81 
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Vid sökning efter e-postadress till respektive företag har enkel sökning på företagsnamn använts 

genom sökmotorn Google. E-postadresser har hittats till 127 företag varav 66 företag i 

Stockholm, 37 företag i Västra Götaland och 24 företag i Skåne. 

Tabell 1, Resultat av sökning efter e-postadresser till respondenter 

 Teoretisk 

population 

Del av total Faktisk 

population 

Del av total 

Stockholm 217 54,25% 66 51,97% 

Västra Götaland 102 25,50% 37 29,13% 

Skåne 81 20,25% 24 18,90% 

Totalt 400 100% 127 100% 

 

Val av metod för insamling av empirisk data 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkät via Quicksearch. Enkäten skickades ut som en 

länk via mail till 127 respondenter efter den maillista som konstruerats. Valet av metod för 

insamling av data baseras på att enkäter är den undersökningsmetod som anses bäst lämpad vid 

kvantitativa studier, detta för att jag som undersökare inte är i kontakt med respondenterna och 

på så vis minskar undersökningseffekten. Vid enkätundersökningar är det därför mycket viktigt 

att frågorna är så precisa som möjligt, det vill säga att de är korta, innehåller helst bara en fråga 

i själva frågan och inte innehåller för svåra begrepp och ord. Det är också viktigt att 

svarsalternativen är graderade likvärdigt. 

Mailet innehöll inledningsvis en kort beskrivning av mig som undersökare och studiens syfte. 

Enkäten innehåll 17 frågor därför att vissa av hypoteserna som är ställda kunde utläsas i 

respondenternas tidigare årsredovisningar. Under två veckors tid låg enkäten uppe för 

respondenterna att svara på, varav ett påminnelsemail skickades efter en vecka. Efter dessa två 

veckor hade enbart drygt 10 % av respondenterna svarat på enkäten och beslutet togs då att 

ringa till respondenter för att utöka antalet. Vid telefonintervjuerna utgick jag uteslutande från 

enkätfrågorna för att fortsatt inverka så lite som möjligt. Resultatet blev att respondentantalet 

blev 31 stycken. 

Operationalisering 

Abstrakta begrepp operationaliseras till mätbara mått för att kunna ha mer konkreta enkätfrågor 

(Jacobsen, 2002). För denna studie har det gått från den mer abstrakta problemfrågan Vilka 

drivkrafter kan föreligga valet att rapportera in digitalt i iXBRL-format till frågor som bygger 

på teorier som vanligen tillämpas på frivillig rapportering och innovationsteori samt resultat 

från tidigare forskning närliggande ämnet. Från detta har några nyckelbegrepp och 

huvudområden uppkommit och för vilka enkätfrågorna baseras på. Dessa nyckelbegrepp och 

huvudområden är storlek på likviditet, företagsbild som pionjär, inlärning av ny teknik, 

kapitalbehov, storlek på företag, innovationsnivå inom bransch, branschtillhörighets 

högteknologiska nivå, revisionsbyråns inverkan. 

För att respondenterna ska känna sig bekväma tipsar Jacobsen (2009) om att det är bra att ha 

frågor av lättare karaktär inledningsvis i en enkät. Av denna anledning samt av kontrollskäl har 

enkäten inletts med frågor om befattning och antal år som respondenten har varit verksam inom 

företaget har lagts till. På frågan om företaget redan har eller har tänkt skicka in sin 

årsredovisning digitalt har utöver svarsalternativen ja och nej även svarsalternativet vet inte 
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lagts till. Detta svarsalternativ ger möjlighet att få veta om respondenten inte ens känt till att de 

kunnat skicka in digitalt. 

Uppbyggnad av enkät 
Enkäten är uppbyggd på så vis att den inledningsvis har kategoriska frågor, det vill säga frågor 

som kategoriserar in respondenterna i olika grupper, till exempel en grupp för de som skickat 

in digitalt och en grupp för de som inte gör det. Därefter kommer frågor med metriska 

svarsalternativ, det vill säga frågor som gör det möjligt att rangordna kategorierna i noggrant 

förhållande till varandra. Exempelvis ”I vilken omfattning har redovisningskonsulten varit 

delaktig i beslutet att skicka in er årsredovisning digitalt?”. Enkäten avslutas med en fråga med 

kategoriska svarsalternativ och slutligen möjlighet för respondenterna att kommentera 

ytterligare. Hela enkäten återges i Bilaga C, Utskick av enkät och enkätfrågor. 

Tabell 2, Operationalisering av hypoteser till enkätfrågor 

Hypotes Variabel Enkätfråga/källa 

H1: Det finns ett samband 

mellan likviditet i ett företag 

och valet att rapportera in 

digitalt. 

Balanslikviditet Likviditet hos varje företag 

bestäms utifrån uppgift 

hämtade från 

årsredovisningen från år 

2017. Detta mäts på 

balanslikviditet då lager 

saknas i tjänsteföretag. 

H2: Det finns ett samband 

mellan strävan efter en 

företagsbild som pionjär och 

valet att rapportera in 

digitalt. 

Trendsättare, pionjär På en skala 1-5, där 1 menas 

instämmer inte alls och 5 

instämmer helt. 

 

I vårt företag vill vi 

förknippas med egenskaper 

såsom trendsättare. 

 

Företaget vill förknippas som 

pionjär inom ny teknik. 

H3: Det finns ett samband 

mellan att företag önskar 

bättre kunskap om digitala 

verktyg och att rapportera in 

digitalt. 

Kunskap, format Har ni valt att rapportera in er 

årsredovisning digitalt för att 

lära er mer om formatet? 

Ja, Nej, Vet inte 

 

Har ni valt att rapportera in er 

årsredovisning digitalt för att 

kunna ta del av alla fördelar 

med formatet XBRL? 

H4: Det finns ett samband 

mellan att företag är i behov 

av kapital och att rapportera 

in digitalt. 

Finansiering Till vilken grad kommer ni 

som företag att vara i behov 

av extern finansiering inom 

tidsperioden fram till år 

2020? Extern finansiering, 

exempelvis lån eller externt 

ägarkapital. 

Inte alls, Liten omfattning, 

Stor omfattning 
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H5: Det finns ett samband 

mellan storlek på företag och 

valet av att rapportera in 

digitalt. 

Nettoomsättning, Totala 

tillgångar 

Uppgifter från 

årsredovisningen från år 

2017. Nettoomsättning och 

totala tillgångar mäts i 

kronor. 

H6: Det finns ett samband 

mellan hur innovativt ett 

företag är inom sin bransch 

och valet av att rapportera in 

digitalt. 

Innovationsnivå På en skala 1-5, där 1 menas 

instämmer inte alls och 5 

instämmer helt. 

 

Företaget är innovativt inom 

sin bransch. 

H7: Det finns ett samband 

mellan vilken bransch ett 

företag tillhör och valet av 

att rapportera in digitalt. 

Branschtillhörighets 

högteknologiska nivå 

Uppgift från Retriever 

Business. 

H8: Det finns ett samband 

mellan vilken revisionsbyrå 

ett företag har och valet av 

att rapportera in digitalt. 

Revisionsbyrå, 

redovisningskonsultens 

inverkan 

Vilken redovisnings- eller 

revisionsbyrå använder ni er 

av? 

 

Ange på en skala 1-5, till 

vilken grad 

redovisningskonsulten har 

varit delaktig i beslutet att 

rapportera in 

årsredovisningen 

digitalt. Siffran 1 står för 

att redovisningskonsulten 

inte alls varit delaktig och 

siffran 5 står för beslutet varit 

redovisningskonsultens helt 

och hållet. 

 

Val av metod för analys 

Vid val av metod för analys har T-test valts för de flesta analyser då frågorna har svarsalternativ 

på olika nivåer där en fråga på nominell nivå (kategorisk nivå) ställs mot en fråga på intervall 

eller kvotnivå (metrisk nivå). T-test passar bra vid hypotesprövning (Jacobsen, 2009), vilket 

denna undersökning var tänkt att göra. Hypoteserna görs om till nollhypoteser vid testen, vilket 

innebär att istället för att undersöka om det finns ett samband så undersöks istället om det inte 

finns något samband. Exempelvis: 

H2: Det finns ett samband mellan strävan efter en företagsbild som pionjär och valet att 

rapportera in digitalt. 

Nollhypotes för denna hypotes blir således: 

”Det finns inget samband mellan strävan efter en företagsbild som pionjär och valet att 

rapportera in digitalt”. 



 

19 

 

Val av felmarginal, även kallat signifikansnivå, är valt till 10 %. Detta innebär att för de 

nollhypoteser som blir förkastade kan det antas att hypotesen gäller med 90 % sannolikhet. Med 

en 10 % signifikansnivå kan nollhypoteser förkastas för alla värden som understiger 0,10 och 

det är enbart en tioprocentig felmarginal som förklaras av slumpen. Samtliga tabeller och tester 

har gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS Statistics och därefter snyggats till med hjälp 

av Microsoft Excel. 

3.4 Trovärdighetsdiskussion 

Reliabilitet och tillförlitlighet 

Undersökningen har under hela arbetets gång noggrant blivit dokumenterad och återgiven för 

vilket tillvägagångssätt som den blivit utförd på. Detta är ett sätt att öka möjligheten till att både 

kunna kontrollera värdena för undersökningen, men även för att kunna upprepa samma 

undersökning igen och återfå ett liknande resultat. Jacobsen (2009) menar att en undersökning 

som är upprepningsbar också är mer tillförlitlig och trovärdig. Desto noggrannare en 

undersökning återges desto högre är reliabiliteten. Tillförlitligheten för använd litteratur, 

vetenskapliga artiklar och andra källor diskuteras i avsnittet Källkritik. 

Tillförlitligheten vad gäller interaktion med respondenterna kan anses god då respondenterna 

har svarat på enkätformuläret via Quicksearch där ingen personlig kontakt innefattats, men även 

därför att telefonintervjuerna har gjorts med hjälp av enkäten som mall med samma 

svarsalternativ. Frågorna har hela tiden följt ett standardiserat och systematiskt system. Det 

finns viss risk för påverkan på grund av att det ändå är interaktion vid en telefonintervju, där 

tonläge kan spela in samt att respondenterna vid telefonintervju till skillnad från de vid 

enkätformuläret har möjlighet att ställa frågor. 

Frågeformulärets utformning har genom hela processen i uppbyggnad kontrollerats för att inte 

ha ledande frågor eller svarsalternativ med positiv eller negativ laddning. Samma kontroll har 

gjorts för att frågorna ska vara tydliga, enkla och med begrepp och ord som respondenterna kan 

förväntas ha kunskap om. Frågorna är också konstruerade på så vis att det vid telefonintervju 

inte ska vara känsligt om någon obehörig hör svaren. 

Det som kan öka möjligheten för att respondenterna ska svara så sanningsenligt som möjligt är 

samma aspekt som kan minska möjligheten för upprepningsbarhet och det är att respondenterna 

har garanterats anonymitet. Anonymiteten har getts på så vis att inget företagsnamn kommer 

att nämnas med koppling till respondenternas svar. 

Trovärdigheten kan även ha påverkats av eventuella felinmatningar av data i dator eller vid 

bristande kunskap vid analys av de statistiska testerna. Felinmatningar har försökts undvikas i 

den mån det har varit möjligt och för att säkra tillförlitligheten för eventuell bristande kunskap 

har som nämnts tillvägagångssättet återgetts noggrant så att läsaren även kan dra sina egna 

slutsatser. 

Giltighet och validitet 

Validitet och giltighet mäts i både intern och extern giltighet. Den interna giltigheten handlar 

om huruvida undersökningen faktiskt mäter det som är menat att mätas. Enligt Jacobsen (2002) 

kan den interna giltigheten anses god om resultaten stöds av teorier. Studien bygger på 

hypoteser framtagna med stöd av teorier och tidigare studier, varför det kan antas att den interna 

giltigheten i studien är god. 
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Den externa giltigheten handlar om huruvida studien kan överföras till andra områden alltså 

huruvida den kan generaliseras. För att studien ska kunna generaliseras ska ett 

sannolikhetsurval ha gjorts (Jacobsen, 2002), i denna studie har jag använt mig av ett stratifierat 

sannolikhetsurval som beskrivits i avsnitt 3.3 Undersökningens design. Bortfall vid sökning 

efter respondenternas e-postadresser har redogjorts i samma avsnitt och fördelningen i 

grupperna av regioner är snarlik för det teoretiska urvalet och det faktiska urvalet. Då detta är 

en explorativ studie med väldigt få observationer så har konfidensgraden valts till 90 % för att 

inte missa samband som faktiskt finns och på så vis öka generaliserbarheten. Ytterligare kan 

den giltigheten anses god med stöd av att tillförlitligheten kan anses god på grund av att 

tillvägagångssättet anges noggrant. 

Källkritik 

Vetenskapliga artiklar 
De vetenskapliga artiklarna som valts för uppsatsen har som tidigare nämnts valts utifrån 

aktualitet eller relevans. Majoriteten av artiklarna i undersökningen är publicerade 2010 eller 

senare och är också peer-reviewed2. För de som inte är lika nyproducerade har de varit använda 

av flera av de andra referenserna eller så har författarna för artiklarna sådan position inom den 

akademiska världen att de bör anses som trovärdiga. 

Böcker 
De böcker som använts i undersökningen har granskats både på innehåll så att det inte varit allt 

för präglat av författarnas egna åsikter, men även författarna själva har granskats. 

Tillförlitligheten anses god hos såväl författare, men även på grund av innehållets höga kvalité 

vad gäller teorier. 

Offentliga dokument 
De offentliga dokument som har använts i undersökningen kan anses ha hög trovärdighet då de 

bygger på lagtext eller har utgetts av organisationer som har högt anseende. 

Branschtidningen Balans  
Informationen som tagits från branschtidningen Balans kan anses trovärdig då liknande 

information går att hitta genom sökningar på Internet, samt att mycket av den använda 

informationen har verifierats både under seminariet som FAR höll den 14 februari år 2018 samt 

samtal 27 februari 2018 med Nina Brede, produktansvarig på enheten för tjänsteutveckling på 

Bolagsverket. 

Etisk reflektion 

Undersökningen bygger på en enkät som är utformad med hjälp av tidigare studier inom samma 

område och teorier som antas kunna fånga upp fenomenet som undersöks. Trovärdigheten för 

studien stärks genom fasta frågor med fasta svarsalternativ som begränsar möjligheten till egna 

tolkningar som går utanför den uppsatta ramen. Den teoretiska bakgrunden är inte av normativ 

karaktär, vilket ytterligare kan sägas stärka trovärdigheten och den objektiva ansatsen. Studien 

hade kunnat ha en lägre signifikansnivå än 10 % om antalet enheter varit fler och chansen finns 

också att fler hypoteser kunnat bekräftas eller förkastas med större säkerhet och andra tester.  

                                                 
2 Med att en vetenskaplig artikel är peer-reviewed innebär det att den är kritiskt granskad av oberoende parter 

och har blivit godkänd, med godkänd menas att artikeln är av hög vetenskaplig grad. 
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4 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras resultat av insamlad data. I samtliga tabeller står N för antalet 

respondenter som har svarat på enkätfrågan som berör variabeln. För de variabler som inte är 

på metrisk nivå, med skala ett till fem, återfinns ytterligare förklaring i tabellerna jämfört med 

de som är på metrisk nivå. I den översiktliga tabellen, Tabell 3 i första avsnittet, finner läsaren 

minimum, maximum, medelvärde samt standardavvikelse för variablerna i studien. Därefter 

analyseras hypoteserna var för sig i nästkommande avsnitt med hjälp av insamlad data och valt 

statistiskt test. T-tester presenteras med de sedvanliga engelska benämningarna för att 

underlätta jämförelser med tidigare studier och hypoteserna presenteras tillsammans med 

tillhörande enkätfråga för att underlätta för läsaren. 

4.1 Översikt på resultat 

Från stickprovets 31 respondenter är det 16 som har eller har för avsikt att rapportera in sin 

årsredovisning digitalt. I undersökningen har representanterna, respondenternas representanter, 

som svarat på enkäterna haft olika befattningar och arbetat på företagen olika länge. Vanligast 

förekommande var att de arbetat på företaget i 2-5 år och att deras nuvarande befattning är 

verkställande direktör, VD. Det framkom att 29 % av respondenterna inte kände till möjligheten 

att skicka in årsredovisning digitalt. 

Det framgår att alla de olika respondenterna, förutom en, inte använder sig av de stora 

revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG eller PwC utan de flesta använder sig av lokala och 

mindre redovisnings- eller revisionsbyråer. Den byrå som hade mer än en användare bland 

respondenterna var LRF. Nästan hälften av respondenterna tillhör byggbranschen. 

Nedan återges beskrivande statistik på de olika variablerna och deras lägsta värde, högsta värde, 

medelvärde och standardavvikelse i Tabell 3. Därefter följer resultat för varje hypotes och de 

variabler de är mätta på med tabeller. Övriga tabeller återfinns i Bilaga D, Frekvenstabeller för 

variabler i studien. 

Tabell 3, Beskrivande statistik 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Digital inlämning av årsredovisning 
0=Nej, vi valde att inte skicka in digitalt 
1=Nej, vi kände inte till den möjligheten förrän nu 
2=Ja, vi har skickat in digitalt 

31 

 

0 2 1,32 0,791 

Balanslikviditet 31 1,47 22,93 7,5351 5,2116 

Trendsättare 28 1 5 3,18 1,467 

Pionjär inom ny teknik 28 1 5 2,64 1,339 

Lära sig mer om formatet 
1=Nej 
2=Vet inte 
3=Ja 

13 1 3 1,46 0,776 

Ta del av fördelar med formatet 
1=Nej 
2=Vet inte 
3=Ja 

13 1 3 1,92 0,760 
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Behov av extern finansiering 
1=Inte alls 
2=I liten omfattning 
3=I stor omfattning 

28 1 3 1,36 0,621 

Nettoomsättning (kr) 31 1 151 872 68 819 000 8 317 322 12 148 607 

Totala tillgångar 31 267 973 36 813 000 4 051 119 6 542 387 

Innovativ inom sin bransch 28 1 5 3,57 0,997 

Branschnivå för teknologi på företag 
0=Högteknologisk 
1=Mindre högteknologisk 
2=Icke-högteknologisk 

31 0 2 1,23 0,805 

4.2 Resultat och hypotestest 

Nedan beskrivs de åtta hypoteserna, resultat av insamlad data för varje hypotes samt vilket 

resultat olika statistiska tester gett och därigenom stöds eller förkastas hypoteserna. Hypoteser 

testas i de statistiska testen genom så kallade nollhypoteser som exemplet nedan: 

Hypotes: Det finns ett samband mellan likviditet i ett företag och valet att rapportera in digitalt. 

Nollhypotes: Det finns inget samband mellan likviditet i ett företag och valet att rapportera in 

digitalt. 

Hypotes 1, Det finns ett samband mellan storlek på likvida medel i ett företag 

och valet att rapportera in digitalt 

Tabell 4, Hypotes 1 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H1: Det finns ett samband 

mellan likviditet i ett företag 

och valet att rapportera in 

digitalt. 

Balanslikviditet Likviditet hos varje företag 

bestäms utifrån uppgift 

hämtade från 

årsredovisningen från år 

2017. Detta mäts på 

balanslikviditet då lager 

saknas i tjänsteföretag. 

 

Likviditeten varierar mellan respondenterna med värde från 1,47 till 22,93. Likviditeten är mätt 

som balanslikviditet = nettoomsättning/kortfristiga skulder. I Tabell 5 ses medelvärdet för 

respondenterna som oavsett om de rapporterat in digitalt eller inte låg på 7,53. 

Tabell 5, Beskrivande statistik för balanslikviditet 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse  
Likviditet 31 1,47 22,93 7,5351 5,2116 
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Medelvärdet har fått vara utgångspunkt för att kunna jämföra huruvida hög eller låg likviditet 

företagen har. Det visade sig att av de företag som kan anses ha lägre likviditet kände 28,6 % 

inte till möjligheten att lämna in digitalt och 52,4 % har valt att skicka in digitalt. Bland de 

företag som har högre likviditet inom gruppen var det 30 % som inte kände till att de kunde 

skicka in digitalt och 50 % som valt att skicka in digitalt, se Tabell 6. 

Tabell 6, Korstabell över digital inlämning och likviditet 

 

Nej, vi har valt att 
inte göra det. 

Nej, vi kände inte till den 
möjligheten förrän nu. Ja 

 

 
7,53 Låg, 

<=7,53 
Antal 4 6 11 21 

 
% <= 7,53 19,0% 28,6% 52,4% 100,0% 

 
% inom Digital 
årsredovisning 

66,7% 66,7% 68,8% 67,7% 

 
Hög, 
>7,53 

Antal 2 3 5 10 
 

% > 7,53 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

 
% inom Digital 
årsredovisning 

33,3% 33,3% 31,3% 32,3% 

 
Totalt Antal 6 9 16 31 

 
% inom 7,53 19,4% 29,0% 51,6% 100,0% 

 
% inom Digital 
årsredovisning 

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

 

 

Det ser så här långt ut som det finns ett samband som skiljer grupperna åt. För att kontrollera 

huruvida signifikant denna skillnad är mellan grupperna görs därför ett T-test. Det visar sig 

genom T-test att samvariationen är precis tillräckligt hög mellan grupperna för att konstateras, 

det vill säga över 5 %, men slumpens inverkan är mycket stor, hela 46,7 %, se Tabell 7. 

Hypotesen förkastas. 

Tabell 7, T-test för likviditet 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances T-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference  

Lower Upper  
Likviditet Equal 

variances 
assumed 

2,990 0,099 0,741 20 0,467 2,0924 2,8228 -3,7959 7,9807 
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Equal 
variances 
not 
assumed 

    0,597 6,515 0,570 2,0924 3,5031 -6,3178 10,5026 

 

Hypotes 2, Det finns ett samband mellan strävan efter en företagsbild som 

pionjär och valet att rapportera in digitalt 

Tabell 8, Hypotes 2 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H2: Det finns ett samband 

mellan strävan efter en 

företagsbild som pionjär och 

valet att rapportera in 

digitalt. 

Trendsättare, pionjär På en skala 1-5, där 1 menas 

instämmer inte alls och 5 

instämmer helt. 

 

I vårt företag vill vi 

förknippas med egenskaper 

såsom trendsättare. 

 

Företaget vill förknippas som 

pionjär inom ny teknik. 

 

För denna hypotes har två variabler använts för att ta reda på och mäta huruvida det föreligger 

en skillnad i hur grupperna av respondenter strävar efter en företagsbild som pionjär. Den första 

frågan som har variabeln trendsättare visade ingen signifikant skillnad i grupperna. Andra 

frågan som var mer inriktad likt hypotesen, med variabeln pionjär, visade en signifikant skillnad 

som talar för att de respondenter som valt att skicka in sin årsredovisning digitalt också i större 

utsträckning vill förknippas som pionjär inom ny teknik. Slumpen spelar enbart in i 5,9 % av 

fallen, vilket innebär att hypotesen kan antas gälla för på en nivå av 90 %, se Tabell 9. 

Hypotesen ges stöd från den frågan som behandlar huruvida respondenternas företag vill 

förknippas som pionjär inom ny teknik. 

Tabell 9, T-test för Trendsättare och Pionjär inom ny teknik 

 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference  

Lower Upper  
Trendsättare Equal 

variances 
assumed 

0,079 0,780 -0,172 26 0,865 -0,097 0,566 -1,261 1,066 

 
Equal 
variances 
not 
assumed 

    -0,173 25,901 0,864 -0,097 0,563 -1,254 1,059 

 
Pionjär inom 
ny teknik 

Equal 
variances 
assumed 

0,614 0,440 -1,978 26 0,059 -0,954 0,482 -1,945 0,037 

 
Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,976 25,340 0,059 -0,954 0,483 -1,947 0,039 
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Hypotes 3, Det finns ett samband mellan att företag önskar bättre kunskap om 

digitala verktyg och att rapportera in digitalt 

Tabell 10, Hypotes 3 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H3: Det finns ett samband 

mellan att företag önskar 

bättre kunskap om digitala 

verktyg och att rapportera in 

digitalt. 

Kunskap Har ni valt att rapportera in er 

årsredovisning digitalt för att 

lära er mer om formatet? 

Ja, Nej, Vet inte 

Enbart de som lämnar in digitalt hade möjlighet att svara på denna fråga eftersom den riktar sig 

till de som faktiskt lämnar in digitalt.  Av de som lämnar in digitalt var det 3 som valde att inte 

svara på denna fråga. Enbart 15,4 % svarade att de rapporterat in digitalt för att lära sig mer om 

formatet. 69,2 % av respondenterna svarade att det inte var därför de rapporterade in digitalt 

och kvarstående 15,4 % visste inte, se Tabell 11. 

Tabell 11, Frekvenstabell för kunskap: lära sig mer om formatet 

  Frekvens Procent    
Nej 9 69,2 

 
vet inte 2 15,4 

 
Ja 2 15,4 

 
Totalt 13 100,0 

 

 

Vad gäller huruvida respondenterna skickat in digitalt för att de vill ta del av fördelarna med 

formatet visade det sig att 23,1 % skickat digitalt just därför, se Tabell 12. Nästan hälften, 46, 

2 %, visste inte och 30,8 % skickade inte in digitalt av den anledningen. Hypotesen kan inte få 

statistiskt stöd med hjälp av någon av variablerna och förkastas därför. 

Tabell 12, Frekvenstabell för kunskap: fördelar med formatet 

  Frekvens Procent   
Nej 4 30,8 

 
vet inte 6 46,2 

 
Ja 3 23,1 

 
Totalt 13 100,0 

 

 

Hypotes 4, Det finns ett samband mellan att företag är i behov av kapital och 

att rapportera in digitalt 

Tabell 13, Hypotes 4 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H4: Det finns ett samband 

mellan att företag är i behov 

av kapital och att rapportera 

in digitalt. 

Finansiering Till vilken grad kommer ni 

som företag att vara i behov 

av extern finansiering inom 

tidsperioden fram till år 
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2020? Extern finansiering, 

exempelvis lån eller externt 

ägarkapital. 

Inte alls, Liten omfattning, 

Stor omfattning 

 

 

Utan gruppering mellan de som skickat in digitalt och de som inte har gjort det ansåg sig 71,4 

% att de inte var i behov av extern finansiering. Av de som valt att inte skicka in digitalt ansåg 

sig 20,0 % vara i behov av externt kapital och enbart i liten omfattning till skillnad från de som 

valt att skicka in digitalt där 38,5 % ansåg sig vara i behov av externt kapital i både liten och 

stor omfattning, se Tabell 14. Skillnaden kan ändå inte anses statistiskt säkerställd då hela 17,6 

% kan förklaras av slumpen. Hypotesen förkastas. 

Tabell 14, T-test för finansiering 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference  

Lower Upper  
Behov av 
extern 
finansiering 

Equal 
variances 
assumed 

8,917 0,006 -1,468 26 0,154 -0,338 0,231 -0,813 0,136 

 
Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,408 17,724 0,176 -0,338 0,240 -0,844 0,167 

 

 

Hypotes 5, Det finns ett samband mellan storlek på företag och valet av att 

rapportera in digitalt 

Tabell 15, Hypotes 5 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H5: Det finns ett samband 

mellan storlek på företag och 

valet av att rapportera in 

digitalt. 

Nettoomsättning, Totala 

tillgångar 

Uppgifter från 

årsredovisningen från år 

2017. Nettoomsättning och 

totala tillgångar mäts i 

kronor. 

 

Denna variabel mäts på nettoomsättningens storlek och totala tillgångar som är två av de tre 

rekvisiten som anger om ett företag anses stort eller litet. Nettoomsättning varierar hos 

respondenterna mellan 1151872 kronor och 68811900 kronor. Totala tillgångar varierade med 

större intervaller från 267973 kronor till 36813000 kronor, se Tabell 16. 
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Tabell 16, Beskrivande statistik för nettoomsättning och totala tillgångar 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Nettoomsättning (kr) 31 1 151 872 68 819 000 8 317 322 12 148 607 

Totala tillgångar (kr) 31 267 973 36 813 000 4 051 119 6 542 387 

 

Här kan vi se i Tabell 17 att medelvärdet skiljer sig ganska kraftigt i nettoomsättning för de som 

valt att lämna in och de som valt att inte göra det. I Tabell 18 kan vi utläsa att slumpen spelar 

in i 12,8 % av fallen för nettoomsättning. Ännu mer kan vi se att slumpen spelar in för totala 

tillgångar, med hela 65,5 %. Hypotesen stöds således inte på en nivå av 90 % av variablerna 

som den mäts på, därför förkastas hypotesen. 

Tabell 17, Gruppstatistik för totala tillgångar och nettoomsättning 

Digital årsredovisning N Medelvärde Standardavvikelse 

Totala tillgångar (kr) Nej, vi har valt att inte göra det. 6 2 883 081 1 879 480 

Ja 16 3 472 179 2 942 796 

Nettoomsättning (kr) Nej, vi har valt att inte göra det. 6 3 852 078 1 927 741 

Ja 16 7 602 993 5 581 601 

 

Tabell 18, T-test för totala tillgångar och nettoomsättning 

 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Totala tillgångar 
(kr) 

Equal 
variances 
assumed 

1,298 0,268 -0,453 20 0,655 -589 098 1 300 318 -3 301 512 2 123 317 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -0,554 14,371 0,588 -589 098 1 063 012 -2 863 526 1 685 331 

Nettoomsättning 
(kr) 

Equal 
variances 
assumed 

2,313 0,144 -1,590 20 0,128 -3 750 915 2 359 565 -8 672 881 1 171 051 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2,341 19,992 0,030 -3 750 915 1 602 032 -7 092 781 -409 050 
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Hypotes 6, Det finns ett samband mellan hur innovativt ett företag är inom sin 

bransch och valet av att rapportera in digitalt 

Tabell 19, Hypotes 6 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H6: Det finns ett samband 

mellan hur innovativt ett är 

företag inom sin bransch och 

valet av att rapportera in 

digitalt. 

Innovationsnivå På en skala 1-5, där 1 menas 

instämmer inte alls och 5 

instämmer helt. 

 

Företaget är innovativt inom 

sin bransch. 

 

De flesta företagens representanter ansåg att företaget är innovativt inom sin bransch, se bilaga 

oavsett vilken grupp de tillhörde av de som skickar in digitalt eller inte. Enbart 10,7 % svarade 

med att de inte alls instämmer med detta påstående. Även T-test visar på att slumpen kan 

förklara upp till 59,7 % av skillnaderna mellan grupperna, se Tabell 20. Hypotesen förkastas. 

Tabell 20, T-test för innovationsnivå inom bransch 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances T-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Innovativ 
inom sin 
bransch 

Equal 
variances 
assumed 

0,407 0,529 0,536 26 0,597 0,205 0,383 -0,582 0,992 

Equal 
variances not 
assumed 

    0,527 22,928 0,603 0,205 0,389 -0,600 1,011 

Hypotes 7, Det finns ett samband mellan vilken bransch ett företag tillhör och 

valet av att rapportera in digitalt 

Tabell 21, Hypotes 7 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H7: Det finns ett samband 

mellan vilken bransch ett 

företag tillhör och valet av 

att rapportera in digitalt. 

Branschtillhörighets 

högteknologiska nivå 

Uppgift från Retriever 

Business. 

 

Företagen tillhör 21 olika branscher enligt uppgift från Retriever Business, efter granskning av 

de olika företagen och med utgångspunkt i hur Liu, Luo och Wang (2016) har mätt sina företag 

som högteknologiska på olika nivåer har tre nivåer upprättats. Nivåerna har precis som för Liu, 

Luo och Wang (2016) indelats relaterade till varandra. Till första nivån, företag tillhörande 

högteknologiska branscher, ingår branscherna enligt Tabell 22. 
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Tabell 22, Nivå 0 = högsta nivån på högteknologiska branscher 

Bransch för högsta nivån Frekvens 
Juridik, ekonomi & konsulttjänster, Konsultverksamhet avseende företags org.  2 
Reklam, pr & marknadsundersökning, Reklam, pr, mediebyrå & annonsförsälj.  1 
Bygg-, design- & inredningsverksamhet, Designverksamhet 1 

Teknisk konsultverksamhet 2 

Totalt 6 

Till mellersta nivån, företag tillhörande mindre högteknologiska branscher, ingår branscherna 

enligt Tabell 23. 

Tabell 23, Nivå 1 = mellersta nivån på högteknologiska branscher 

Bransch för mellersta nivån Frekvens 
Hälsa & sjukvård, Vård & omsorg med boende 1 

Hotell & restaurang, Restaurangverksamhet 1 

Tillverkning & industri, Maskiner, tillverkning  1 

Fastighetsverksamhet, Rengöring & lokalvård 1 

Hälsa & sjukvård, Sociala insatser 1 

Utbildning, forskning & utveckling, Förskoleutbildning 1 

Tillverkning & industri, Tillverkning, övrig 1 

Partihandel, Kemiska produkter, partihandel  1 

Hälsa & sjukvård, Allmänpraktiserande läkarverksamhet  1 

Hotell & restaurang, Restaurangverksamhet 1 

Totalt 10 

 

Till lägsta nivån, företag tillhörande icke högteknologiska branscher, ingår branscherna enligt 

Tabell 24. 

Tabell 24, Nivå 2 = lägsta nivån på högteknologiska branscher/icke högteknologiska branscher 

Bransch för lägsta nivån Frekvens 
Bygg-, design- & inredningsverksamhet, El-vvs & bygginstallationer 4 

Bygg-, design- & inredningsverksamhet, Byggverksamhet 3 

Bygg-, design- & inredningsverksamhet, Takarbeten 2 

Bygg-, design- & inredningsverksamhet, Byggnadssnickeriarbeten 2 

Tillverkning & industri, Metallindustri 1 

Partihandel, Avfall & skrot, partihandel  1 

Bygg-, design- & inredningsverksamhet, Golv- & väggbeläggningsarbeten  1 

Totalt 14 

 

Det visar sig att 45,2 % av företagen tillhör icke-högteknologiska branscher, se Tabell 25. 
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Tabell 25, Korstabell för branschnivå för teknologi på företag och digital inlämning 

 

Digital årsredovisning 

Totalt 

 

Nej, vi 
har valt 
att inte 
göra 
det. 

Nej, vi 
kände inte 
till den 
möjligheten 
förrän nu. Ja  

Branschnivå 
för teknologi 
på företag 

Företag 
tillhörande 
högteknologiska 
branscher 

Antal 3 1 3 7 
 

% inom 
Branschnivå 
för teknologi 
på företag 

42,9% 14,3% 42,9% 100,0% 

 
% ionm Digital 
årsredovisning 

50,0% 11,1% 18,8% 22,6% 

 
Företag 
tillhörande 
mindre 
högteknologiska 
branscher 

Antal 2 3 5 10 
 

% inom 
Branschnivå 
för teknologi 
på företag 

20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

 
% inom Digital 
årsredovisning 

33,3% 33,3% 31,3% 32,3% 

 
Företag 
tillhörande icke-
högteknologiska 
branscher 

Antal 1 5 8 14 
 

% inom 
Branschnivå 
för teknologi 
på företag 

7,1% 35,7% 57,1% 100,0% 

 
% inom Digital 
årsredovisning 

16,7% 55,6% 50,0% 45,2% 

 
Totalt Antal 6 9 16 31 

 
% inom 
Branschnivå 
för teknologi 
på företag 

19,4% 29,0% 51,6% 100,0% 

 
% inom Digital 
årsredovisning 

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

 

 

Vidare kan vi utläsa att 57,1 % av icke-högteknologiska företag valt att rapportera in digitalt. 

För att se huruvida icke-högteknologiska företag är mer benägna att lämna in sin årsredovisning 

digitalt eller inte har ett T-test utförts. I T-testet har företag tillhörande högteknologiska 

branscher fått värdet 0, företag tillhörande mindre högteknologiska branscher värdet 1 och 

företag tillhörande icke-högteknologiska branscher värdet 2. Det visar sig att det är en 
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signifikant skillnad mellan grupperna, men slumpen kan förklara 10,7 % av denna skillnad, 

hypotesen stöds på en nivå strax under 90 %, se Tabell 26. 

Tabell 26, T-test för branschnivå för teknologi på företag 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances T-test for Equality of Means  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference  

Lower Upper  
Branschnivå 
för teknologi 
på företag 

Equal 
variances 
assumed 

0,015 0,904 -1,688 20 0,107 -0,646 0,383 -1,444 0,152 

 
Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,665 8,798 0,131 -0,646 0,388 -1,526 0,235 

 

 

Hypotes 8, Det finns ett samband mellan vilken revisionsbyrå ett företag har 

och valet av att rapportera in digitalt 

Tabell 27, Hypotes 8 

Hypotes Variabel Enkätfråga/inhämtningsplats 

H8: Det finns ett samband 

mellan vilken revisionsbyrå 

ett företag har och valet av 

att rapportera in digitalt. 

Revisionsbyrå, 

redovisningskonsultens 

inverkan 

Vilken redovisnings- eller 

revisionsbyrå använder ni er 

av? 

 

Ange på en skala 1-5, till 

vilken grad 

redovisningskonsulten har 

varit delaktig i beslutet att 

rapportera in 

årsredovisningen 

digitalt. Siffran 1 står för 

att redovisningskonsulten 

inte alls varit delaktig och 

siffran 5 står för beslutet varit 

redovisningskonsultens helt 

och hållet. 

 

 

Då nästan alla respondenter har angivit olika redovisnings- eller revisionsbyråer har denna 

hypotes och variabel inte testats på grund av bristande information. Däremot har det framgått 

att samtliga företag som lämnar in digitalt har angett att deras redovisningskonsult har varit 

delaktig i beslutet att skicka in digitalt. Delaktigheten i beslutet har respondenterna fått ange på 

en skala 1-5 enligt Tabell 28 ovan och samtliga har angett lägst 3 på skalan och hela 75 % av 

dem har angett att det varit redovisningskonsultens beslut helt och hållet, se Tabell 28. 
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Tabell 28, Korstabell för redovisnings- eller revisionsbyrå och redovisningskonsultens delaktighet 

 

Redovisningskonsultens 
delaktighet 

Totalt 

 

3 4 5  
Redovisnings- eller 
revisionsbyrå 

svar saknas Antal 0 0 2 2 
 

% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Allians Antal 0 1 0 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Jonand AB Antal 0 0 1 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Kbt Antal 0 0 1 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
LRF konsult Antal 1 0 1 2 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

 
MH konsult Antal 0 0 1 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Karlssons 
redovisningsbyrå 

Antal 0 0 1 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
PwC Antal 1 0 0 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Reaf 
redovisningsbyrå 

Antal 0 0 1 1 
 

% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Sonora Antal 0 0 1 1 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

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

 
Totalt Antal 2 1 9 12 

 
% inom Redovisnings- 
eller revisionsbyrå 

16,7% 8,3% 75,0% 100,0% 
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5 Slutsatser och slutdiskussion 
Denna studie har haft som syfte att beskriva och förklara vilka motiv i form av drivkrafter som 

kan föreligga att företag väljer att rapportera in digitalt i iXBRL format. Utifrån tidigare 

forskning och med hjälp av teorier har åtta hypoteser tagits fram. I kapitel 4 har resultaten från 

undersökningen presenterats och nedan förs diskussion kring resultaten och jämförelse med 

tidigare studier samt tolkning genom de teorier som presenterats i kapitel 2. Avslutningsvis dras 

slutsatser utifrån diskussionerna samt förslag för vilka variabler som kan adderas för utökad 

förståelse och förslag för fortsatt forskning presenteras. För de hypoteser som förkastas 

diskuteras detta gentemot teorierna gemensamt efter alla hypoteser gåtts igenom separat. 

5.1 Slutdiskussion 

Hypotes 1, Det finns ett samband mellan storlek på likvida medel i ett företag 

och valet att rapportera in digitalt 

Det visade sig med statiskt T-test att det inte finns något signifikant samband mellan likviditet 

i ett företag och valet att rapportera in digitalt. Det gick således inte att generalisera den faktiska 

populationens, undersökta gruppens, resultat till den teoretiska populationen. Huruvida detta 

skiljer sig från tidigare studier på andra populationer med andra undersökningsmetoder kan 

bero på olika faktorer. Studien gjord av Premuroso och Bhattacharya (2008) visar på att det 

finns en signifikant skillnad för deras studies respondenter. Skillnaden mellan deras studie och 

denna är bland annat att deras studie är gjord på en annan population, belgiska företag, de har 

även mätt på något fler enheter och de har valt att göra en regressionsanalys. 

Hypotes 2, Det finns ett samband mellan strävan efter en företagsbild som 

pionjär och valet att rapportera in digitalt 

Det visade sig att denna hypotes styrks med ett statistiskt T-test på en nivå om 90 %, och därmed 

kan generaliseras till den teoretiska populationen. Det bör finnas ett samband mellan valet att 

skicka in sin årsredovisning digitalt och en strävan att uppfattas som pionjär inom ny teknik. 

Detta resultat blir intressant i kontrast till den tidigare studie som gjorts där en panel av XBRL-

experter har fått uttala sig angående vad de tror är de mest relevanta drivkrafterna bakom 

frivilligt antagande av XBRL. Denna studies resultat visade på att experterna inom XBRL ansåg 

att en av de mest relevanta drivkrafterna var strävan efter en företagsbild som pionjär inom ny 

teknik (Bonsón, Cortijo & Escobar, 2009). 

Enligt signaleringsteorin är företag benägna att dra på sig kostnader eller ge ut mer information 

i sina årsredovisningar om detta medför att de kan signalera något de önskar till sina 

intressenter. Ett företag som vill förknippas med värden såsom att vara pionjär inom ny teknik 

kan också väntas vilja vara bland de första när årsredovisningar går till ett mer digitaliserat 

format för att på så vis signalera att de även på den här fronten är i framkant. Till synes bekräftas 

signaleringsteorins, men även innovationsspridningsteorins tillämplighet på denna fråga 

huruvida företag är villiga att rapportera in digitalt eller inte. De kan tillsammans förklara detta 

val på såväl nivån för den faktiska populationen som den teoretiska upp till en nivå om 90 %. 

Hypotes 3, Det finns ett samband mellan att företag önskar bättre kunskap om 

digitala verktyg och att rapportera in digitalt 
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Det visade sig att det fanns företag som rapporterade in digitalt för att lära sig mer om formatet 

och därigenom kunna ta del av dess fördelar, dessa utgjorde dock under 30 % av 

respondenterna. De tidigare studierna av såväl Bonsón, Cortijo och Escobar (2009), Efendi, 

Smith och Wong (2011) och även Robb, Rohde och Green (2014) påvisar att företag som väljer 

att rapportera in i XBRL-format gör detta av bland annat orsaker såsom att lära sig mer om 

formatet för att på så vis kunna göra kostnadsbesparingar. Dessa andra studier har gjorts på 

andra populationer, med andra geografiska sammansättningar och samhällskonstruktioner, 

vilket till viss del bör kunna förklara skillnaden mellan deras studier och denna. Ytterligare ska 

tilläggas att det varit en stor andel av de respondenter i denna studie som skickat in digitalt som 

inte visste om det varit för att varken lära sig mer eller ta del av fördelarna av formatet. En 

skillnad värd att notera vad gäller iXBRL för Sverige är att vi under en längre period har använt 

oss av SIE-formatet som även det har tekniska fördelar till skillnad från i andra länder där 

XBRL då blir en större nyhet med sina tekniska fördelar. 

Hypotes 4, Det finns ett samband mellan att företag är i behov av kapital och 

att rapportera in digitalt 

Det visade sig att dubbelt så stor andel av de som skickat in digitalt jämfört med som inte skickat 

in digitalt kommer vara i behov av externt kapital inom perioden fram till år 2020. Trots denna 

skillnad visade T-test att denna skillnad enbart kan generaliseras från den faktiska populationen 

till den teoretiska med en mycket hög inblandning av slumpen. Från tidigare studiers resultat 

visar det sig att förbättra sitt rykte på kapitalmarknaden är en anledning för företag att välja att 

rapportera in i XBRL-format, samma studie påvisar dock att detta kan vara en indirekt 

anledning och att det också kan vara så att det egentligen är fördelarna med formatet som drivit 

på valet (Bonsón, Cortijo & Escobar, 2009).  Pinsker och Lis studie från 2008 visar resultat på 

att företag valde att anta XBRL på grund av att det skulle differentiera dem på ett positivt sätt 

på kapitalmarknaden. Denna tidigare studie är gjord med en kvalitativ metod med intervjuer, 

vilket gjort det möjligt för undersökarna att kunna göra en djupare studie, detta kan vara 

anledning till att resultaten mellan den här studien och den tidigare skiljer sig åt. 

Hypotes 5, Det finns ett samband mellan storlek på företag och valet av att 

rapportera in digitalt 

Det visade sig att enbart ena variabeln var nära att kunna stödja hypotesen att storlek på företag 

har ett samband med valet att rapportera in digitalt, dock inte på en nivå av 90 % utan 87,2 %. 

Då den faktiska populationen som undersökts varit liten, kan detta ändå indikera på att det finns 

ett samband, men det krävs ytterligare underlag för att kunna påvisa att slumpen inte avgör 

denna samvariation. Tidigare studie gjord av Efendi, Smith och Wong (2011) är en 

långtidsstudie över Securities and Exchange Commissions 3 (SECs) implementering av XBRL 

vilket gör att denna studie jämfört med tidigare kan ha fått olika resultat på grund av olika 

utgångspunkter av populationer och som tidigare nämnts även olika tekniska möjligheter före 

implementeringen av XBRL och iXBRL. 

Hypotes 6, Det finns ett samband mellan hur innovativt ett företag är inom sin 

bransch och valet av att rapportera in digitalt 

Det visade sig att många företag ansåg sig innovativa inom sin bransch och genom statistiskt 

test gick det inte påvisa att slumpen inte avgjorde valet av digital inlämning och samvariationen 

                                                 
3SEC är USA:s värdepappers- och börskommission. 
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av att anse sig som innovativ. Denna skillnad kan bero på att mätningen av huruvida innovativa 

företagen är kan ha blivit mätt med en för abstrakt variabel, då frågan till respondenterna helt 

enkelt var att gradera sig själv. Det är möjligt att respondenterna har förknippat det som mycket 

positivt att vara innovativ inom sin bransch och därför också värderat högt. Det kan också ha 

varit så att den faktiska populationen som blivit mätt är representativ för de som är innovativa 

inom sina branscher jämfört med den teoretiska populationen, vidare studier behövs för att 

kunna undersöka detta. 

Hypotes 7, Det finns ett samband mellan vilken bransch ett företag tillhör och 

valet av att rapportera in digitalt 

Det visade sig att det var en stor samvariation mellan grupperna och att hypotesen stöds på en 

nivå om 89,3 %, vilket på grund av urvalets storlek kan anses vara gott nog för att inte missa 

detta samband. I denna studie har kategoriseringar av huruvida högteknologiska företagen är 

inspirerats av hur Liu, Luo och Wang (2016) har gjort sina kategoriseringar, vilket ökar 

jämförbarheten mellan deras studie och denna studie. De båda studierna visar på liknande 

resultat, även om de är på olika populationer och statistiskt säkerställda med olika tester. 

Liu, Luo och Wang (2016) skriver att det är viktigt för icke-högteknologiska företag att 

rapportera in i XBRL-format för att nå ut med information till sina investerare. Intressentteorin 

betonar hur kraftfulla intressenter, vilket investerare bör anses vara, kan påverka företag att göra 

vissa val. För att en intressent ska känna sig trygg i att investera i ett företag krävs det att 

företaget som sitter på information om sin finansiella ställning är transparent i den grad att 

intressenten är villig att släppa kontrollen om sitt kapital för investering. Detta kan ske som 

tidigare nämnt genom inlämning i iXBRL-format som ska öka jämförbarheten och därmed 

transparensen och informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter. Valet av att 

rapportera in digitalt kan således förklaras med stöd av tidigare forskning, begreppet om 

jämförbarhet samt de två positiva redovisningsteorierna agentteorin och intressentteorin enligt 

ovan beskrivning på en nivå om 89,3 %. 

Hypotes 8, Det finns ett samband mellan vilken revisionsbyrå ett företag har 

och valet av att rapportera in digitalt 

Det visade sig att denna hypotes inte blev testbar. Det framgick däremot på frågan till vilken 

utsträckning redovisningskonsulten har varit delaktig i beslutet att 75 % av de företag som har 

skickat in sin årsredovisning digitalt har beslutet helt och hållet varit hos redovisningskonsulten. 

5.2 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Hypotes 8 som berör redovisnings- och revisionsbyråer har visat ett resultat som istället för att 

testa hypotesen snarare kan förklara resultat från andra hypoteser. När 75 % av företagen som 

har lämnat in digitalt menar på att deras val av att rapportera in digitalt har varit 

redovisningskonsultens val kan detta i sig vara intressant ur såväl teoretiskt som praktiskt 

perspektiv. Detta påvisar nämligen ett förtroende för att redovisningskonsulten tar det bästa 

beslutet som agent för principalens, företagets, räkning. Vidare kan det tänkas att dessa mindre 

redovisnings- och revisionsbyråer, som de som rapporterat in digitalt har använt sig av, har 

imiterat valet att rapportera in digitalt likt the Big 4 för att själva eller för företagets vägnar 

uppnå de fördelar som antagandet har visat sig kunna innebära. Detta är något som skulle vara 

intressant att utforska dels ur teoretiskt perspektiv som till exempel hur institutionell teori kan 

förklara hur mindre revisionsbolag håller sig aktuella genom att efterlikna och härma the Big 
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4. Det hade även varit intressant ur ett praktiskt perspektiv på så vis att det kan ge en indikation 

för vilken redovisnings- eller revisionsbyrå ett företag bör anlita beroende på vilken grupp de 

själva föredrar att tillhöra inom innovationsspridningsteorin. Om det är så att the Big 4 visar 

sig, i enlighet med tidigare forskning, att tillhöra early adopters så bör företag som också vill 

tillskriva sig egenskaper som sammanfaller med early adopters välja en revisionsbyrå av the 

Big 4. 

För denna studies syfte att beskriva och förklara motiv i form av drivkrafter som kan föreligga 

valet att rapportera in sin årsredovisning digitalt, har tre samband hittats på en statistisk 

säkerställd nivå runt 90 %. Dessa tre drivkrafter har visat sig vara att signalera en företagsbild 

som pionjär inom ny teknik och därmed tillskriva sig som early adopter, storlek på företag och 

att branschen företaget verkar inom är icke-högteknologiskt. Resultatet kan tänkas se 

annorlunda ut om ett större underlag av respondenter undersöks och även om studien görs 

senare i tid då fler känner till möjligheten att rapportera in digitalt. 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat kan tolkas till praktiska råd vid vidare digitalisering av procedurer som 

myndigheter såsom Bolagsverket styr över. Vad gäller procedurer som råder över finansiell 

information och andra poster där företag generellt sett har en redovisningskonsult till hjälp bör 

myndigheter ha i åtanke att det ofta är redovisningskonsulten som tar dessa beslut och inte 

företagen. Vad gäller digital inlämning så blev the Big 4 automatiskt involverade, eftersom de 

alla fyra revisionsbolagen är involverade i XBRL Sweden och XBRL International (XBRL 

Sweden; XBRL, 2018). Vidare är det troligt att dessa tre drivkrafter och variabler som 

uppkommit i studien även kan nyttjas som kännetecken för målgrupper som kan tänkas anta 

nya företeelser även vid framtida projekt och nya tekniska fenomen i digitaliseringens framfart 

– för denna resa i en allt mer digitaliserad värld är knappast slut. 
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Bilaga A, Kort om XBRL 
Redan 1998 satt Charles Hoffman och experimenterade med prototyper i XML-format för 

finansiell rapportering och det färdiga formatet kom att bli XBRL. Idén presenterades för 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) och en grupp som skulle ansvara 

för den fortsatta utvecklingen av formatet bildades. AICPA är en amerikansk 

revisorsorganisation. Gruppen som bildades bestod bland annat av de stora revisionsbyråerna 

Deloitte, Ernst & Young, KBPG och PWC samt Microsoft. Sedan dess har gruppen utökats 

med såväl användare och de som vill ha tillgång till information om XBRL. Organisationen 

heter numera XBRL International. XBRL International och även organisationen i Sverige, 

XBRL Sweden, är ideella organisationer (XBRL Sweden; XBRL). 

Börsnoterade företag i EU ska från och med 1 januari år 2020 upprätta sina årsrapporter digitalt 

i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet ESEF som är en förkortning för the European 

Single Electronic Format. Alla finansiella årsrapporter ska förberedas i eXtensible Hypertext 

Markup Language (XHTML) och de årsrapporter som innehåller koncernredovisning ska vara 

märkta med XBRL ”taggar”. XBRL taggarna ska vara inbäddade i XHTML-dokumentet med 

hjälp av iXBRL-tekniken som möjliggör inkapsling av XBRL-taggarna i XHTML-dokumentet 

i en enda dokumentuppsättning (ESMA, 2018). 
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Bilaga B, intervju med Nina Brede 
I början på mars 2018 gjordes en kortare intervju med Nina Brede per telefon. Nina Brede, som 

är produktansvarig på enheten för tjänsteutveckling på Bolagsverket, berättar då att det funnits 

en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar redan under åren 2006-2012. Tjänsten lades 

ner för att det var för få som använde tjänsten, som mest var det 110 årsredovisningar av ett 

uppskattat värde om 400000 möjliga. Vidare berättar Nina att de för denna omgång hoppas på 

att få in kring 60000 årsredovisningar digitalt. Vid frågan kring vilka de på bolagsverket tror 

kommer vara med på ”tåget” i denna omgång svarar Nina: ”De som gillar tekniken och vill vara 

först, unga företagare som inte har revisor.” Hon förtydligar att hon med unga företagare menar 

de som inte har haft företag så länge. 
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Bilaga C, Utskick av enkät och enkätfrågor 

Presentation i mail vid utskick av enkäten 

Hej. 

Mitt namn är Fay Ellingsen och jag skriver en uppsats om digital inlämning av årsredovisningar. 

Till min kvantitativa studie behöver jag samla in en stor mängd data för att få et så trovärdigt 

resultat som möjligt. Jag har därför vänt mig till er för att få svar på ngra frågor genom en 

enklare enkät. Jag hade varit mycket tacksam om den på ert företag som är insatt i de eknomiska 

rapporterna skulle vilja delta i enkäten.* 

Enkäten tar 3-5 minuter att fylla i och resultatet från studien kan ni få tillgång till så snart 

uppsatsen är godkänd och publicerad. Inget företagsnamn kommer vara kopplat till svaren i 

enkäten. 

Tack på förhand och vänlig hälsning, 

Fay Ellingsen 

Studerande vid Magisterprogrammet mot Bank och Revision 

Högskolan i Halmstad 

 

* Exempelvis ekonomiansvarig, redovisningskonsult, styrelseledamot, VD, chef etc.. 

Enkäten 

Frågorna nedan var konstruerade på så vis att de respondenter som svarar nej på fråga 5 blev 

kopplad direkt till fråga 14. På fråga 3 och 6 finns alternativa svar, för de som svarat annan 

kommer de få svara med egen text på fråga 4 och 7. De som svarar att de inte har någon 

redovisningskonsult på fråga 6 och de som svarat nej på fråga 8 slussas till fråga 10. 

Hej! 

Först och främst vill jag passa på att tacka för att ni hjälper mig och svarar på dessa frågor! Min 

magisteruppsats handlar om digital inlämning av årsredovisningar. För att få en förståelse för 

huruvida olika faktorer påverkar valet att lämna in digitalt har jag sammanställt några frågor 

som ska stötta upp innehållsanalys av årsredovisningar. I uppsatsen kommer inget 

företagsnamn anges med koppling till svaren från frågorna. 

Frågorna är indelade i tre teman som jag valt att namnge som: uppgiftslämnare, val av 

inlämningsformat och företaget. I slutet på enkäten finns det möjlighet för er som 

uppgiftslämnare att kommentera. 

Uppgiftslämnare  

1) Ange fullständigt företagsnamn: 

2) Hur många år har du varit verksam i företaget? 

3) Vilken är din nuvarande befattning? 
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Ekonomiansvarig, Redovisningskonsult, Revisor, Styrelseledamot, VD, Annan 

4) Vilken är din nuvarande befattning? 

Val av inlämningsformat 

5) Har ni skickat in/tänkt skicka in er årsredovisning digitalt? 

Ja, Nej, vi har valt att inte göra det, Nej, vi kände inte till den möjligheten förrän nu. 

6) Vilken redovisnings- eller revisionsbyrå använder ni er av? 

PwC, KPMG, EY, Deloitte, Annan, Vi har ingen redovisningskonsult 

7) Vilken redovisnings- eller revisionsbyrå använder ni er av? 

8) Har redovisningskonsulten varit delaktig i beslutet att skicka in digitalt? 

Ja, Nej 

9) Ange på en skala 1-5, till vilken grad redovisningskonsulten har varit delaktig i beslutet 

att rapportera in årsredovisningen digitalt. Siffran 1 står för att redovisningskonulten 

inte alls varit delaktig och siffran 5 står för beslutet varit redovisningskonusltens helt 

och hållet.   

10) Har ni valt att rapportera in er årsredovisning digitalt för att lära er mer om formatet? 

Ja, Nej, Vet inte 

11) Har ni valt att rapportera in er årsredovisning digitalt för att kunna ta del av alla fördelar 

med formatet XBRL? 

Ja, Nej, Vet inte 

12) Har ni valt att rapportera in er årsredovisning digitalt för att kunna ta del av alla fördelar 

med formatet XBRL? 

13)  Använder ni er av möjligheten till digital inlämning för att i framtiden kunna framstå 

som mer legitima hos banker och på kapitalmarknaden? 

Ja, Nej 

Företaget 

14) Nu följer påståenden för vilka siffran 1 menas instämmer inte alls och siffran 5 menas 

instämmer helt.  I vårt företag vill vi förknippas med egenskaper såsom trendsättare. 

15) Påstående för vilket siffran 1 menas instämmer inte alls och siffran 5 menas instämmer 

helt.  Företaget vill förknippas som pionjär inom ny teknik. 

16) Sista frågan med påstående för vilket siffran 1 menas instämmer inte alls och siffran 5 

menas instämmer helt.  Företaget är innovativt inom sin bransch. 

17) Till vilken grad kommer ni som företag att vara i behov av extern finansiering inom 

tidsperioden fram till år 2020? Extern finansiering, exempelvis lån eller externt 

ägarkapital. 

Inte alls, I liten omfattning, I stor omfattning 

Klart! 
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Bilaga D, Frekvenstabeller för variabler i studien 
Statistik  

  
Balansli
kviditet 

Trends
ättare 

Pio
njär 
ino
m 
ny 
tek
nik 

Lära 
sig 
mer 
om 
form
atet 

Ta 
del 
av 
förd
elar 
med 
form
atet 

Behov 
av 
extern 
finansi
ering 

Nettooms
ättning 

Total
a 
tillgå
ngar 

Inno
vativ 
inom 
sin 
bran
sch 

Bransc
hnivå 
för 
teknolo
gi på 
företag 

Redovis
nings- 
eller 
revision
sbyrå 

Redovisningsk
onsultens 
delaktighet  

N  31 28 28 13 13 28 31 31 28 31 49 12 
 

 

Balanslikviditet 

 

 

Frekvens Procent  
1,47  1 3,2 

 
2,10  1 3,2 

 
2,64  1 3,2 

 
2,83  1 3,2 

 
3,52  1 3,2 

 
3,52  1 3,2 

 
4,10  1 3,2 

 
4,45  1 3,2 

 
4,84  1 3,2 

 
4,87  1 3,2 

 
5,25  1 3,2 

 
5,25  1 3,2 

 
5,37  1 3,2 

 
5,41  1 3,2 

 
5,61  1 3,2 

 
5,78  1 3,2 

 
5,79  1 3,2 

 
6,16  1 3,2 

 
6,48  1 3,2 

 
6,56  1 3,2 

 
6,75  1 3,2 

 
8,60  1 3,2 

 
8,68  1 3,2 

 
8,72  1 3,2 

 
9,81  1 3,2 

 
10,58  1 3,2 

 
14,57  1 3,2 

 
14,75  1 3,2 

 
14,86  1 3,2 

 
21,32  1 3,2 

 
22,93  1 3,2 
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Totalt  31 100,0 
 

 

Trendsättare 

 

Frekvens Procent  
1  7 25,0 

 
3  8 28,6 

 
4  7 25,0 

 
5  6 21,4 

 
Total  28 100,0 

 

 

Pionjär inom ny teknik 

Frekvens Procent  
1 9 32,1 

 
2 2 7,1 

 
3 9 32,1 

 
4 6 21,4 

 
5 2 7,1 

 
Totalt 28 100,0 

 

 

Lära sig mer om formatet 

Frekvens Procent  
Nej 9 69,2 

 
vet inte 2 15,4 

 
Ja 2 15,4 

 
Totalt 13 100,0 

 

 

Ta del av fördelar med formatet 

Frekvens Procent  
Nej 4 30,8 

 
vet inte 6 46,2 

 
Ja 3 23,1 

 
Totalt 13 100,0 

 

 

Behov av extern finansiering 

Frekvens Procent  
Inte alls 20 71,4 

 
i liten omfattning 6 21,4 
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i stor omfattning 2 7,1 

 
Totalt 28 100,0 

 

 

Nettoomsättning 

  Frekvens  
1 151 872 1 

1 598 074 1 

1 997 900 1 

2 064 373 1 

2 564 850 1 

2 843 743 1 

3 201 312 1 

3 365 357 1 

3 670 199 1 

3 732 532 1 

3 760 687 1 

4 117 384 1 

4 434 409 1 

4 492 741 1 

4 582 951 1 

5 412 358 1 

5 756 154 1 

6 128 148 1 

6 349 589 1 

6 427 778 1 

6 606 604 1 

6 792 167 1 

7 713 242 1 

8 358 455 1 

9 515 287 1 

10 681 741 1 

11 800 841 1 

11 901 747 1 

13 508 584 1 

24 486 897 1 

68 819 000 1 

Totalt 31 
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Totala tillgångar 

  Frekvens  
267 973 1 

322 533 1 

354 269 1 

789 719 1 

813 938 1 

1 014 100 1 

1 053 121 1 

1 422 912 1 

1 580 601 1 

1 697 816 1 

1 795 783 1 

1 887 914 1 

2 139 604 1 

2 276 514 1 

2 386 413 1 

2 415 534 1 

2 442 135 1 

2 473 650 1 

2 558 854 1 

2 624 767 1 

3 031 193 1 

3 556 327 1 

3 577 059 1 

3 579 275 1 

4 713 314 1 

5 128 097 1 

6 222 121 1 

8 071 726 1 

8 744 196 1 

9 830 216 1 

36 813 000 1 

Totalt 31 

 

Innovativ inom sin bransch 

Frekvens Procent  
1 1 3,6 

 
2 2 7,1 

 
3 10 35,7 
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4 10 35,7 
 

5 5 17,9 
 

Totalt 28 100,0 
 

 

Branschnivå för teknologi på företag 

  Frekvens Procent   
Företag tillhörande högteknologiska branscher 7 22,6 

 
Företag tillhörande mindre högteknologiska branscher 10 32,3 

 
Företag tillhörande icke-högteknologiska branscher 14 45,2 

 
Totalt 31 100,0 

 

 

Redovisnings- eller revisionsbyrå 

Frekvens Procent  
  18 36,7 

 
Har ingen redovisningskonsult 2 4,1 

 
svar saknas 10 20,4 

 
Allians 1 2,0 

 
Blomstervalls i Trollhättan 1 2,0 

 
Miab 1 2,0 

 
Additiv 1 2,0 

 
Ekonomipoolen i mark 1 2,0 

 
GT 1 2,0 

 
mikab 1 2,0 

 
Jonand AB 1 2,0 

 
Kbt 1 2,0 

 
LRF konsult 3 6,1 

 
MH konsult 1 2,0 

 
Signes 1 2,0 
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Karlssons redovisningsbyrå 1 2,0 

 
PwC 1 2,0 

 
Reaf redovisningsbyrå 1 2,0 

 
Sonora 1 2,0 

 
Sydrevision 1 2,0 

 
Totalt 49 100,0 

 

 

 

 

Redovisningskonsultens delaktighet 

 

  Frekvens Procent   
3 2 16,7 

 
4 1 8,3 

 
5 9 75,0 

 
Totalt 12 100,0 
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Fay Ellingsen


