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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar direkt lobbying mot det internationella standardsättarorganet 

International Accounting Standards Board, IASB. Studien motiveras med att utformandet av 

IFRS, till följd av en ökad globalisering, fått en allt viktigare roll inom internationell 

redovisning. Vår empiriska undersökning går ut på att kartlägga avsändare av inskickade 

comment letters under perioden 2005 till 2009 till standardsättarorganisationen IASB. 

Comment letters är kommentarer eller feedback som IASB efterfrågar från allmänhen innan 

en ny IFRS definitivt bestäms.   

Vårt resultat visar på att en majoritet av direkt lobbying via comment letters utförs av 

organisationer och att Europa utmärker sig som särskilt aktiv när man ser till frekvensen av 

antalet inskickade kommentarer. Vidare finner vi att endast sex länder världen över 

tillsammans står för över hälften av kommentarerna. Vi analyserar fram ett flertal tänkbara 

förklaringar som kan ligga bakom vårt framtagna resultat, där faktorer som länders storlek, 

ekonomisk utveckling, kultur och framförallt lagstiftning diskuteras. Våra förklaringar till 

resultatet kan inte ses som en uttömmande analys till varför det förehåller sig på det här viset. 

Resultatet skall snarare ses som en sanningsenlig och aktuell bild av verkligheten som kan 

verka som språngbräda för framtida forskning, något som tidigare saknas inom området.  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till denna kandidatuppsats. Vidare 
introduceras syftet och varför vår studie är av relevans inom ekonomisk forskning. 
Inledningen avslutas med ett stycke om vilka avgränsningar vi gjort.  

Redovisningsstandarder har som syfte att reglera hur finansiell information presenteras av 

företag världen över. Standarderna syftar till att öka trovärdigheten och kvaliteten inom 

redovisning och minska risken för asymmetrisk information bland aktörer på marknaden (IAS 

plus, 2009a). International Accounting Standards Board, IASB, är det i särklass största 

internationella organ för redovisningsstandarder idag. IASB tillsattes officiellt år 2001 och 

sedan dess har Europa, Australien, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika, Kina med flera tagit 

beslut om att antingen anta eller harmonisera sina nationella standarder med organisationens 

redovisningsstandarder International Financial Reporting Standards, IFRS. Från år 2007 

tillåts eller krävs ett användande av IFRS i över 100 länder (IASB, 2009a). Globalisering och 

handel över nationsgränser ökar allt mer och behovet av en harmonisering inom internationell 

redovisning blir allt påtagligare. Detta i kombination med att IASB idag är mer vidsträckt och 

inflytelserik än någonsin tidigare, har lett till att utformandet av IFRS fått en betydelsefull roll 

inom internationell redovisning (Nobes & Parker, 2004). 

Något som diskuterats flitigt i samband med framtagningen av nya internationella 

redovisningsstandarder är lobbying. Lobbying innebär bearbetning av beslutsfattare för att 

åstadkomma ett beslut i en viss riktning (NE, 2009). När intressenter världen över utför 

lobbying mot IASB påverkar detta IFRS utformning, vilket i sin tur är av betydelse för 

forskning inom internationell redovisning. Larson (1997) gjorde en studie om direkt lobbying 

mellan år 1989-1994 på International Accounting Standards Commitee, IASC, som är 

föregångaren till IASB. Larson (1997) studerade comment letters till IASC, vilket är 

kommentarer eller feedback som intressenter världen över kan skicka in till en internationell 

standardsättarorganisation på olika projekt angående förändringar eller nya IFRS. 

Forskningen av Larson (1997) är intressant men inaktuell, då stora förändringar skett inom 

internationell redovisning och eftersom IASB är större och mer inflytelserik än sin 

föregångare. Vi vill därför studera direkt lobbying via comment letters mot 

standardsättarorganisationen IASB, en utredning som för närvarande saknas. Genom att ta 

fram information om vilka intressenter som är mest engagerade inom direkt lobbying mot 

IASB, vilka länder eller ekonomiska regioner som är mest aktiva, samt vilka faktorer som kan 
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tänkas ligga bakom varför vissa intressenter tenderar att utföra lobbying så kan vi leda 

forskning inom detta område vidare.  

Syftet med denna kandidatuppsats är att kartlägga lobbying via comment letters mot 

standardsättarorganisationen IASB från år 2005 till år 2009. 

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att undersöka direkt lobbying på standardsättarorganet IASB genom att studera 

inskickade kommentarer från olika intressenter världen över. Andra former av lobbying 

kommer inte beaktas i denna kandidatuppsats. Vi har valt att studera perioden år 2005 till 

2009, eftersom vi eftersträvar en aktuell studie inom området samt att stora förändringar har 

skett inom internationell redovisning under de senaste åren. Vi har endast valt att studera 

projekt om redovisningsstandarder inom IASB som avslutats sedan år 2005 och uteslutit 

pågående projekt.  

2. TEORI 
Det teoretiska kapitlet i denna kandidatuppsats redogör för den pågående harmoniseringen 
inom internationell redovisning, hur internationella redovisningsstandarder tas fram samt 
hur IASB som organisation arbetar idag. Vidare presenteras nationella skillnader inom 
internationell redovisning och tidigare forskning kring direkt lobbying.  

2.1 Harmonisering inom internationell redovisning   
Det har bevisats att det existerar en varians i hur redovisning utförs i praktiken runt om i 

världen idag. Länder kan exempelvis ha olika finansiella system, skattesystem eller nationella 

lagar som påverkar hur redovisningen utformas (Deegan & Unerman, 2006). Dagens 

globalisering och ökad handel över nationsgränser innebär att behovet av en harmonisering 

inom redovisning blir allt större (Nobes & Parker, 2004). En fördel med globala 

redovisningsstandarder är att intressenter får en ökad jämförbarhet av finansiell information 

mellan länder (Godfrey & Chalmers, 2007).   

Sedan år 1973 har IASC arbetat för en internationell harmonisering inom redovisning. 

Huvudsyftet inom IASC har delvis varit att formulera och publicera internationella 

redovisningsstandarder som är av offentligt intresse, samt främja dessa för ett globalt 

accepterande och iakttagande. De redovisningsstandarder som formulerats och tagits fram 

inom IASC sedan år 1973 kallas för International Accounting Standards, IAS. IASC är 

föregångaren till dagens standardsättarorganisation IASB. IASB är en oberoende organisation 

som officiellt tillsattes år 2001. Målet med verksamheten är att upprätta kvalitativa, 
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lättförstådda och tillämpbara redovisningsstandarder för att hjälpa aktörer på 

kapitalmarknader och intressenter världen över att ta ekonomiska beslut (IASB, 2009b). År 

2001 antog IASB nästan alla tidigare IAS som IASC upprättat, samt började publicera egna 

redovisningsstandarder som nu kallas för IFRS. Den största skillnaden mellan IASC och 

IASB är att den organisatoriska strukturen inom IASB garanterar en ökad självständighet och 

oberoende inom internationell redovisning.  IASB består idag av 15 experter som på heltid 

arbetar självständigt och samtliga måste, till skillnad från föregångaren IASC, helt bryta 

banden med sina tidigare arbetsgivare, företag och organisationer (Deegan och Unerman, 

2006).  

IASC finns idag kvar under namnet IASC Foundation, IASCF, och består av 22 personer som 

kallas trustees. Eftersom målet med verksamheten inom IASCF fortfarande är att främja en 

harmonisering inom internationell redovisning är den geografiska härkomsten bland dessa 22 

medarbetare viktig. Sex trustees måste alltid härstamma ifrån Nordamerika respektive 

Europa, samt sex måste representera Asien och Oceanien tillsammans. Minst fyra 

representanter måste komma ifrån övriga delar av världen (IASB, 2009c). IASCF är inte 

längre engagerad i det praktiska ansvaret att ta fram och publicera redovisningsstandarder, 

utan detta ansvar bär endast IASB idag (IASB & IASCF, 2009). Förutom IASB och IASC 

finns även organisationen IFRIC, som ansvarar för översättning och tolkning av de 

internationella redovisningsstandarderna. IFRIC består av 14 medlemmar från olika delar av 

världen och alla med olika yrkesbakgrund (IASB, 2009b). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Strukturen kring IASB (IASB & IASCF, 2009).      
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Sedan år 2007 kräver eller tillåter mer än 100 länder ett användande av IFRS (IASB, 2009a). I 

bild 2 nedan visar de ljusblå fälten av kartan de länder som kräver eller tillåter en anpassning 

till IFRS.  

 

 

Bild 2. Illustration över de länder som tillåter eller kräver IFRS (IASB, 2009a) 
 

2.2 Hur internationella redovisningsstandarder tas fram 
Att ta fram en redovisningsstandard inom IASB är en process som kan beskrivas i sex steg. 

Ett av dessa steg är att en Exposure Draft upprättas, vilket är namnet på ett framarbetat förslag 

av IASB för hur de vill att nya redovisningsstandarden ska se ut (IASB, 2009d). Varje ED 

ligger under en bestämd period tillgänglig, i syfte att intressenter ska ha möjlighet att skicka 

in kommentarer på nya redovisningsstandarder. Alla kommentarer som skickas in från 

intressenter under denna period kallas comment letters . IASB beaktar sedan dessa comment 

letters innan den nya redovisningsstandarden definitivt bestäms (IASCF, 2008). 

Inom processen för en ny redovisningsstandard publiceras vanligtvis även ett 

diskussionspapper. En ED är dock den viktiga delen av processen eftersom en ED, till 

skillnad från ett diskussionspapper, är en oreviderad redovisningsstandard med samma syfte 

och form som en färdig IFRS. En ED ligger vanligtvis öppen för comment letters under en 

period av 120 dagar (IASB, 2009d). I bild 3 nedan illustreras förloppet för hur en 

redovisningsstandard tas fram. 
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Bild 3. Illustration över hur redovisningsstandarder tas fram inom IASB (IASB, 2009d) 
 

2.3 Lobbying  
Ordet lobbying har många definitioner och benämningar beroende på inom vilket 

sammanhang ordet används. Nationalencyklopedins definition av lobbying är ”… bearbetning 

av beslutsfattare för att åstadkomma ett beslut i en viss riktning” (NE, 2009). Inom 

redovisningsområdet härleds ofta lobbying till olika former av påtryckningar mot en 

standardsättarorganisation i syfte att acceptera, förändra eller förkasta olika 

redovisningsstandarder (Deegan & Unerman, 2008). Sutton (1984) definierar lobbying som 

alla handlingar en aktör använder för att påverka en standardsättarorganisation. 

Giergiou (2004) delar in lobbying i direkt- och indirekt lobbying. Indirekt lobbying kan vara 

att kommentera i media, sponsra projekt i standardsättarorganisationer, be en extern revisor 

att föra ett företags eller intressegrupps åsikter vidare eller att be en medlem i en 

standardsättarorganisation föra ett företags eller en intressegrupps åsikter vidare. Direkt 

lobbying innebär istället att intressenter eller intressegrupper direkt påverkar en 

standardsättarorganisation på egen hand. Detta kan ske i form av att skicka in comment 

letters, hålla föredrag på sammanträden i en standardsättarorganisation eller boka in ett möte 

eller en telefonkonversation med en medlem i en standardsättarorganisation. Giergiou (2004) 

konstaterar i sin undersökning att de två vanligast förekommande lobbyingmetoderna är dels 

att skicka in kommentarer till en standardsättarorganisation och dels att låta ett företags 

externa revisor föra åsikter vidare. Inskickandet av comment letters är den vanligaste formen 

av direkt lobbying (Giergiou, 2004) 
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2.4 Lobbying mot IASC  

Larson (1997) har gjort en kartläggning av direkt lobbying mot standardsättarorganisationen 

IASC mellan år 1989 till 1994. Studien består av 1139 inskickade comment letters på 20 

Exposure Drafts under innevarande tid. De länder som står för flest inskickade kommentarer 

är USA, Storbritannien, Australien, Schweiz, Japan och Kanada. Totalt skickades det in 

kommentarer från 15 olika länder. Av 1139 comment letters härstammar 288 från företag. 

Larson (1997) konstaterar att 30 procent av världens 50 största företag utför lobbying mot 

IASC under innevarande år. Enligt tabell 1 är det som flest 140 kommentarer som skickats in 

på en ED och 32 är det lägsta antalet kommentarer på en ED. I snitt skickas det in cirka 57 

comment letters per ED och medianen är 51.  

Färdigställda projekt IASC år 1989-1994   
Antal comment letters totalt 1 139 
Max comment letters  per ED 140 
Min comment letters per ED 32 
Medelvärde 56,9 
Standardavvikelse 23 
Median 51 
Antal färdigställda projekt 20 

Tabell 1. Antal inskickade kommentarer per ED från Larsons studie 1997.  

 

Kenny och Larson (1993) studerar direkt lobbying via comment letters på ED 35 inom IASC 

mellan år 1989 och 1990. Studiens urval består av 50 inskickade kommentarer. Kenny och 

Larson (1993) konstaterar att majoriteten av de som utför lobbying är organisationer. De 

företag som skickar in kommentarer är stora företag konstaterar Kenny och Larson (1993).   

2.5 Regelbaserade och principiellt baserade redovisningsstandarder 

Den internationella redovisningen härstammar ursprungligen från två redovisningstraditioner, 

den kontinentala och den anglosaxiska. Den kontinentala traditionen omfattar de 

västeuropeiska länderna förutom Storbritannien, Irland och Holland. Även Japan har i 

huvudsak påverkats av den kontinentala redovisningstraditionen. Den kontinentala 

civilrättsliga traditionen har sitt ursprung i romersk rätt och baseras på nedskrivna lagar och 

ett legalistiskt synsätt. Redovisningsstandarderna som härstammar från den kontinentala 

redovisningstraditionen är regelbaserade. Den anglosaxiska redovisningstraditionen omfattar 

USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Irland och Holland. Denna redovisningstradition 



  7 

härstammar från medeltida traditioner i England och baseras på ett synsätt som innebär att alla 

konflikter ska lösas var för sig. Redovisning i dessa länder bygger därför i liten utsträckning 

på lagar och istället på sedvanerätt och precedensfall i domstolar. Redovisningsstandarderna 

som härstammar från den anglosaxiska redovisningstraditionen är principiellt baserade 

(Smith, 2006). 

Innan det fanns en internationell standardsättarorganisation startade USA, Storbritannien och 

Kanada ett samarbete som kallades för International Accounting Study Group, IASG som 

byggde på det anglosaxiska synsättet. När IASC tillsattes försvann IASG, men det 

anglosaxiska synsättet levde kvar inom organisation (Gaa, 2007).  Redovisningsstandarderna 

IFRS från IASB är än idag principiellt baserade till följd av detta historiska förlopp (Belin & 

Tillberg, 2007).  

USA har en egen standardsättarorganisation som heter Financial Accounting Standards 

Board, FASB. Trots att USA härstammar från IASG och den anglosaxiska 

redovisningstraditionen, har redovisningsstandarderna från FASB som kallas US GAAP gått 

från att vara principiellt baserade till att vara detaljerade och regelbaserade (Belin & Tillberg, 

2007)  

2.6 Nationella skillnader inom redovisning och lobbying  

Redovisning varierar världen över och kan exempelvis bero på legala, religiösa och 

geografiska skillnader mellan länder (Deegan & Unerman, 2008). Tre faktorer som diskuteras 

nedan är världsekonomins fördelning, nationell lagstiftning, samt kultur.   

Den globala triaden är ett begrepp som myntades av en japansk forskare Kenichi Ohmae, för 

att beskriva hur världsekonomin i praktiken kretsar kring tre regioner bestående av 

Nordamerika, Europa och Ostasien. Tillsammans utgör de tre makroregionerna 86 procent av 

världens kombinerade BNP och varuexport, samt står för en majoritet av samtliga utländska 

direktinvesteringar. En övervägande del av världens utländska direktinvesteringar rör sig 

mellan utvecklingsländer i ett komplext system av reciproka investeringar. Trots att 

världsekonomin kretsar kring dessa ekonomiska kluster bor majoriteten av världens 

befolkning i utvecklingsländer (Dicken, 2007).  
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Bild 4. En illustration över den globala triaden (Dicken 2007) 
 

Det finns länder i världen idag som enligt lag kräver ett användande av IFRS, men det finns 

även länder där användandet av IFRS är tillåtet men frivilligt (IASB, 2009a). Inom EU måste 

alla börsnoterade företag enligt lag upprätta sina koncernredovisningar i enlighet de IFRS som 

antas av EU-kommissionen (Smith, 2006).  Kanada tillåter idag, efter godkännande från 

regionala beslutsorgan, ett användande av IFRS och från år 2011 kommer IFRS antas i sin 

helhet. I Australien tillämpas nationella redovisningsstandarder som beskrivs som likställda 

med IFRS, vilket i praktiken innebär att australienska företag är tvingade att följa IFRS enligt 

australiensk lag (IAS plus, 2009a).   

I USA tillåter man inte en användning av IFRS eftersom amerikanska företag upprättar sina 

redovisningsrapporter i enlighet med US GAAP. Däremot måste amerikanska företag som 

börsnoteras i Europa, i likhet med andra bolag, anpassa sig efter IFRS enligt rådande 

europeisk lagstiftning. Att multinationella företag tvingas upprätta rapporter i enlighet med 

olika redovisningssystem skulle kunna underlättas av en harmonisering inom internationell 

redovisning eller utökat samarbete mellan redan rådande standardsättarorganisationer såsom 

exempelvis IASB och FASB (Godfrey & Chalmers 2007; Fagerström & Lundh, 2007). IASB 

och FASB har under senare tid inlett ett samarbete för att minska skillnaderna mellan IFRS 

och US GAAP . Ett exempel på detta är förändringen av IAS 17 om leasing, som är ett 

gemensamt projekt mellan de två standardsättarorganisationerna (IASB, 2009e).  
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Hofstede (1983) gjorde en omfattande studie om kulturella skillnader mellan länder. I 

forskningen av Hofstede (1983) studerades 100 000 anställda i företaget IBM i 50 länder, 

vilket resulterade i att variabeln nationalitet kunde isoleras. En kulturell dimension som 

studien lyfte fram var power distance. Låg power distance innebär att ett samhälle 

genomsyras organisatoriska och statliga beslut inom ett land kan påverkas. De anglosaxiska 

länderna USA, Kanada, Australien och Storbritannien kännetecknas av låg power distance. 

Frankrike däremot har en hög grad av power distance, vilket innebär att en mer auktoritär syn 

och centraliserad beslutsprocess genomsyrar samhället. Sammanfattningsvis innebär en hög 

grad av power distance att det är svårt att påverka organisatoriska och statliga beslut 

(Hofstede, 1983). 

La Porta, Lopez-de-Salines, Shleifer, och Vishny, (1998)  undersökte nationella 

redovisningslagar angående skydd för investerare i 49 länder. Redovisningslagar om skydd 

för investerare innebär exempelvis lagar för att säkerställa att företags årsredovisningar och 

redovisningsrapporter tillhandahåller korrekt finansiell information. Studien visar på att 

skyddet för investerare är som starkast i länder som USA och Storbritannien, medan det är 

som svagast i Frankrike och Nordafrika. Skandinavien och Tyskland befinner sig i mitten av 

skalan. Studien av La Porta et. al. grundar sig på tre variabler vilka är effektiviteten hos det 

juridiska systemet, nivån av laglydighet i landet och ett korruptionsindex. La Porta et. al. 

(1998) drar som slutsats att i länder med väl fungerande juridiska system, hög laglydighet och 

låg korruption är sannolikheten hög att redovisningsstandarder följs, då kostnaden förknippad 

med att bryta mot en redovisningsstandard också är hög. Med andra ord har företag eller 

organisationer i ett land där redovisningsstandarder har en stor inverkan, mer att vinna på att 

utföra lobbying än motsvarande part i ett land där redovisningsstandarder inte följs på samma 

sätt och där kostnaden för att bryta mot reglerna är lägre (La Porta et. al., 1998) 

2.7 Tidigare forskning om lobbying  
Teorin the economics of regulation har sina rötter i ett arbete utfört av Stigler (1975) och 

fördes in i redovisningsforskningen av Sunders (1980). "Regulation is acquired by the 

industry and is designed and operated primarily for its benefit" (Stigler, 1975:114). Kärnan 

av modellen är att reglering är till fördel för dem som regleras, vilket innebär att de som 

påverkas kommer försöka påverka hur regleringen utformas.   
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Sutton (1984) har gjort en studie om lobbying mot amerikanska och brittiska 

standardsättarorganisationerna FASB och Accounting Standards Board, ASB. Från studien 

skapade Sutton (1984) en kostnad/nytta modell med utgångspunkt i en teori skapad av Down 

(1957) som testats empiriskt av Riker & Ordeshook (1968). Syftet med modellen är att 

lobbying endast utförs om vinsten, justerat för sannolikheten att den företagna lobbyingen får 

avsedd effekt, överstiger kostnaden för att utföra lobbying. Vidare menar Sutton (1984) att 

skapare av finansiell information och redovisningsrapporter såsom redovisningsföretag, 

revisorsorganisationer och branschorganisationer har högre incitament att påverka 

redovisningsstandardsättandet än användare av finansiell information. Detta menar Sutton 

(1984) beror på att tillverkare av finansiell information oftast är större till storleken än 

användare och därmed har mer att vinna i absoluta termer. Varför tillverkare av finansiell 

information vanligtvis är större till storleken beror på att det finns en högre grad av 

homogenitet inom denna grupp, som underlättar bildandet av gemensamma organisationer 

(Sutton, 1984). 

Gavens, J., Carnegie, G, D., and Gibson, R, W. (1989) undersökte företagslobbying på det 

australiensiska standardsättarorganet Australian Accounting Standards Board, AASB. Studien 

visar att företag ofta använder sig av organisationer såsom branschorganisationer, som en 

kanal att framföra sin talan. På så sätt menar Gavens et. al. (1989) att ett företag som utför 

lobbying genom en organisation kan behålla sin anonymitet.       

3. METOD 
I metodkapitlet beskriver vi arbetet och tillvägagångssättet bakom denna kandidatuppsats. Vi 
presenterar vårt urval, hur vi samlat in data och hur dessa data har behandlats. Vidare 
förklarar vi hur våra hypoteser testas samt avslutar metodkapitlet med en metoddiskussion.     

3.1 Val av metod 
Syftet med denna kandidatuppsats är att kartlägga direkt lobbying via comment letters mot 

IASB. Vårt mål har därför varit att använda en metod där vi empirisk kan identifiera vilka 

intressenter som utför direkt lobbying och se från vilka länder dessa intressenter härstammar. 

Vi har genomfört en kvantitativ studie av samtliga inskickade kommentarer på färdiga projekt 

mellan år 2005 till 2009. Anledningen till att vi valt att göra en kvantitativ undersökning med 

ett stort urval som sträcker sig över flera år är att vi vill urskilja de underliggande tendenser 

bakom lobbyingbeteendet mot IASB och till en så hög grad som möjligt undvika att påverkas 

av tillfälliga avvikelser.  
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3.2 Insamling av data/ urval 
Vi har valt att enbart studera comment letters till projekt som avslutats under perioden för vår 

studie. Uppsatsen berör även enbart comment letters som skickats in på Exposure Drafts, detta 

eftersom Exposure Drafts är det sista skedet i ett redovisningsstandardprojekt och mest 

snarlik en kommande redovisningsstandard. Skulle undersökningen även innefatta 

kommentarer till diskussionspapper eller conceptual frameworks som ligger till grund för 

processen för en ny redovisningsstandard, riskerar samma avsändare och kommentar att 

räknas flera gånger. Vid projekt angående komplicerade finansiella instrument som berör flera 

olika redovisningsstandarder men som behandlar samma fråga, har IASB utgivit en ED för 

varje redovisningsstandard inom samma projekt. Eftersom det i detta urval kan förväntas vara 

en stor del av respondenterna som skickat in kommentarer på alla ED, medan andra 

intressenter bara kommenterat en eller två, har vi valt att utesluta dessa projekt då de kan ge 

upphov till ett snedfördelat och missvisande resultat. Under perioden 2005 till 2009 inkom 

totalt 2233 comment letters på projekt, inräknat de som uteslutits genom ovanstående 

resonemang. Av dessa tillhör 1035 kommentarer projekt som avslutats under innevarande 

period, vilket sammanfattningsvis utgör vårt slutgiltiga urval för denna empiriska studie.  

3.3 Kategorisering av data 
Samtliga kommentarer i vårt urval har kategoriserats utefter två kriterier; typ av avsändare 

och geografisk härkomst. Typ av avsändare har delats in i fyra kategorier, företag, 

organisation, utbildningsorganisation eller privatperson. Till företag räknas även 

redovisningsföretag och banker med undantag för helt statliga banker som centralbanker. Till 

organisationer räknas alla former av intresseorganisationer, både statliga och icke statliga, 

samt institut och stiftelser. Universitet och högskolor räknas till utbildningsorganisationer. 

Till kategorin privatpersoner räknas comment letters skrivna av enskilda personer som ofta 

har befattningar inom universitet eller företag, men som skriver för sin egen räkning.  

Samtliga kommentarer har delats in med avseende på geografisk härkomst utefter både 

världsdel och nationalitet. Denna distinktion motiveras av att en del företag och 

organisationer inte kan härledas till ett specifikt land. Ett exempel på detta kan vara en 

europeisk förening för banker, där det är omöjligt att härleda organisationen till en nationell 

nivå. Vid klassificeringen av kommentarernas ursprung har vi förlitat oss på att det land eller 

den region som avsändaren angivit vid inskickandet av kommentaren är korrekt. Företag och 

organisationer som verkar globalt har angett sitt geografiska ursprung som international eller 

global, vilket vi också har använt oss av i vår kategorisering. 
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3.4 Behandling av data och hypotestest  
Efter att samtliga kommentarer i vår urvalsgrupp kategoriseras enligt ovanstående 

tillvägagångssätt testas detta kvantitativa resultat gentemot sju hypoteser, baserade på tidigare 

forskning inom området. Vårt resultat rangordnas deskriptivt utifrån antalet inskickade 

comment letters. Detta deskriptiva resultat presenteras i empirin under resultat och ligger till 

grund för samtliga av våra hypotestest. Av samtliga sju hypoteser i denna kandidatuppsats har 

vi valt att testa fyra hypoteser deskriptivt och tre statistiskt.  

I ett av de deskriptiva hypotestesten, när vi testar hur många aktiva länder inom lobbying som 

härstammar från Europa, ville vi bevara möjligheten att se om det skett en förändring inom 

direkt lobbying sedan 15 år tillbaka. I Larsons studie (1997) om direkt lobbying mellan år 

1989 och 1994, som vi replikerat till stor del, listas 17 av de mest aktiva länderna inom 

lobbying. I denna hypotes testar vi således också 17 länder för att få ett jämförbart resultat.   

I ett annat av de deskriptiva hypotestesten vill vi testa om länder med regelbaserade 

redovisningsstandarder utför mer lobbying än länder med principiellt baserade 

redovisningsstandarder hos de mest aktiva länderna inom direkt lobbying. För att utröna vilka 

länder som räknas som de mest aktiva valde vi att räkna ut en brytpunkt för antalet inskickade 

kommentarer per land. De mest aktiva länderna definieras genom att addera medelvärdet för 

antalet inskickade kommentarer per land och standardavvikelsen, vilka tillsammans skapar en 

brytpunkt. Länder över brytpunkten räknas som exceptionellt aktiva inom direkt lobbying och 

totalt blev dessa fem stycken. USA har vi dock också valt att ta med i våra vidare beräkningar 

eftersom vi anser att det är anmärkningsvärt att ett land utan tvingande lagstiftning och med 

ett eget standardsättande organ, är så pass aktiva inom lobbying mot IASB. USA är även en 

central aktör inom världens handel. För hypotestestet testar vi sammanfattningsvis sex länder.   

Tre av hypotestesten testas statistiskt. De statistiska testerna avser att undersöka styrkan i våra 

resultat. Syftet är att se om resultatet kan appliceras för hela vår population, det vill säga 

samtliga inskickade comment letters till IASB sedan år 2005. För att göra detta används två 

olika chi2-test, ett chi2 goodness of fit test samt ett chi2-test för oberoende. Valet att använda 

ett icke-parametriskt test grundar sig i att normalfördelning inte kan antas (Pallant, 2007). 

Samtliga test har utförts på en signifikansnivå av 5 %. Vi använder ett chi2 test för oberoende 

i syfte att klarlägga förhållandet mellan två variabler, där insamlad data kategoriseras som en 

dikotom nominal variabel (Organisation/Ej Organisation Europa/ Ej Europa).  På grund av att 

varje observation i det senare fallet endast kan anta två värden används Yates korrektion som 
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kompenserar för överskattningen av chi2 värdet vid användandet av en 2 X 2 tabell (Pallant, 

2007). 

3.5 Metoddiskussion 
En begränsning i metoden återfinns i att det enda lobbyingverktyg som undersöks är 

användandet av comment letters. Det bör påpekas att det är endast är direkt lobbying via 

comment letter som studeras och inte andra former av lobbying. Enligt Giergious studie 

(2004) är inskickandet av comment letters den vanligaste formen av direkt lobbying. Det finns 

dock andra former av direkt lobbying som också inverkar, vilka inte berörs i denna uppsats.   

Ett annat tänkbart problem är att det ligger lite i lobbyings natur att lobbyingaktivitet sker 

bakom kulisserna och att det på så sätt är svårt att få fram tillförlitlig data. Giergiou (2004) 

fann inte helt oväntat i sin undersökning om företagslobbying mot det brittiska 

standardsättarorganet Accounting Standards Board, ASB, att företag som använder sig av 

direkt lobbying även använder sig av andra mer dolda lobbyingmetoder. En undersökning av 

Gavens et. al. (1989)  visar att företag ofta använder sig av exempelvis branschorganisationer 

och handelsförbund för att framföra sin agenda och döljer därmed avsändaren. Ett alternativ 

till att studera comment letters skulle kunna vara att använda sig av en enkätstudie. 

Enkätstudier används ofta av statsvetare för att mäta omfattningen av påtryckningar statliga 

organisationers utsätts för från lobbyister (Giergou, 2004). Problemet med metoden är att en 

aktör som använder sig av indirekta kanaler för att framföra sitt budskap, knappast vill skylta 

med sina förehavanden genom att vara respondent i en enkätundersökning, även en anonym 

sådan.  

Ytterligare en anledning till att vara försiktig med användandet av data från företag och 

privata organisationer, är att de till skillnad från offentliga organisationer med ett 

allmänintresse, inte har samma krav på opartiskhet, transparens och tillgänglighet. Allt 

material från företag och privata organisationer bör därför granskas mer kritiskt eftersom 

dessa vanligtvis vill framhålla sig själva och sin egen agenda. På så sätt kan inte 

informationen väntas spegla allmänintresset på bästa vis.    

Slutligen har vi vid klassificeringen av kommentarernas ursprung förlitat oss på, att det land 

eller den region som avsändaren angivit vid inskickandet av kommentaren, är korrekt. Detta 

kan ha resulterat i att någon av dessa kommentarer inte är korrekt geografiskt härledda, men 
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med hänsyn till att vårt urval är 1035 inskickade kommentarer så bör denna eventuella 

avvikelse inte vara avgörande för vårt resultat.  

4. HYPOTESER 
I hypoteskapitlet presenterar vi de hypoteser vi valt att testa med hjälp av resultatet från vår 

empiriska studie. Hypoteserna grundas antingen i liknande studier eller i teori om lobbying.    

 

Med hänsyn till dagens globalisering och ökad handel över nationsgränser (Nobes & Parker, 

2004) och det faktum att både Europa, Australien, Kanada, Sydafrika och Kina med fler har 

tagit beslut om att antingen anta eller harmonisera med IFRS (IASB, 2009a) är IASB mer 

inflytelserik än tidigare. Utformningen av IFRS blir därför allt viktigare och fler intressenter 

förväntas vara aktiva inom redovisningsstandardprocessen. Det internationella 

standardsättandet torde också engagera en större geografisk spridning av aktörer världen över. 

 

Hypotes 1: Det skickas in fler comment letters per Exposure Draft till IASB än IASC.  

 

Hypotes 2: Företag som skickar in comment letters till IASB härstammar från ett större antal 

länder än de som skickade in comment letters till IASC. 

 

Enligt studien av Larson (1997) härstammar 10 av de 17 mest aktiva länderna inom lobbying 

från Europa. Länder inom EU bör även vara aktiva inom lobbying mot IASB med tanke 

unionens ekonomiska storlek och till följd av den nya lagstiftningen som tvingar börsnoterade 

företag till ett användande av IFRS (IASB & IASCF, 2009).  

 

Hypotes 3: Majoriteten av alla comment letters som skickas till IASB härstammar från 

Europa.   

 

Hypotes 4: Majoriteten av de 17 mest aktiva länderna inom lobbying mot IASB härstammar 

från Europa. 

 

I studier av Giergiou (2005) och Larson (1997) granskas endast respondenter som är företag. 

Organisationer, privatpersoner eller universitet som skickar in comment letters tas inte hänsyn 

till. Kenny och Larson (1993) gör en undersökning av respondenter som skickat in 
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kommentarer på Exposure Draft 35 inom standardsättarorganisationen IASC. 

Undersökningen visar på att en majoritet av de intressenter som skickar in comment letters är 

organisationer.     

 

Hypotes 5: Det är fler organisationer än företag som skickar in comment letters till IASB.  

 

Tidigare studier har visat att det är fler organisationer än företag som utför lobbying mot 

standardsättarorganisationer (Kenny och Larson, 1993; Larson, 1997). Likväl har tidigare 

undersökningar konstaterat att europeiska länder varit mest aktiva inom lobbying (Larson, 

1997). Detta förhållande torde rimligtvis endast ha ökat i och med EU:s nya lag gällande 

IFRS (IASB & IASCF, 2009). Om det här förhållandet råder enskilt i enlighet med hypotes 3 

och 5, bör det också gälla i kombination.   

 

Hypotes 6: Europeiska organisationer skickar in flest comment letters till IASB.  

 

Enligt teorin the economics of regulation är det den som påverkas av en reglering som 

kommer att försöka påverka hur regleringen utformas (Stigler, 1975) (Sunders, 1980). 

Eftersom IFRS är principiellt baserade (Belin & Tillberg, 2007) så skiljer sig dessa från 

regelbaserade redovisningsstandarder. Länder med regelbaserade redovisningsstandarder bör 

därför enligt the economics of regulation vilja påverka IFRS i större utsträckning än länder 

med principiellt baserade redovisningsstandarder.    

 

Hypotes 7: Majoriteten av de sex mest aktiva länderna inom direkt lobbying mot IASB 

tillämpar eller har tillämpat regelbaserade redovisningsstandarder.  

5. Empiri 
I denna del kommer vi nu att redovisa resultatet av vår kvantitativa undersökning. Vi kommer 

även att testa våra hypoteser, antingen statistiskt eller deskriptivt.   

5.1 Data 

Vår kvantitativa studie baseras på alla inskickade kommentarer på färdiga projekt mellan år 

2005 och 2009. Under denna period har 11 projekt avslutats med 1035 inkomna kommentarer. 

I bilaga 1 redovisas dessa projekt, samt hur många comment letters som skickats in på 

respektive ED 
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5.2 Resultat  
ED 8 om segment supporting är det projekt som mottagit flest kommentarer på 179 stycken. 

Projektet om en förändring av IFRS 2 angående Group cash-settled share-based payment 

transactions har mottagit minst antal kommentarer på 44 stycken. Medelvärdet av antal 

kommentarer per ED är 94 och medianvärdet är 89.  

Färdigställda projekt IASB 2005- 2009   
Antal comment letters totalt 1 035 
Max antal comment letters per ED 179 
Minst antal comment letters per ED 44 
Medelvärde 94.1 
Standardavvikelse 42 
Median 89 
Antal färdigställda projekt 11 

Tabell 2. Antal inskickade kommentarer per ED från den empiriska studien.   
 

Av 1035 inskickade comment letters härstammar 575 ifrån Europa, vilket är 55,6 procent. På 

andra plats kommer Nordamerika, som utgör 12,9 procent. Den världsdel vars intressenter 

påvisar minst aktivitet inom lobbying mot IASB är Sydamerika, vars comment letters står för 

lite drygt en procent.   

Världsdel Antal Procent 
Europa 575 55,6 
Nordamerika 134 12,9 
Asien 98 9,5 
Afrika 58 5,6 
Oceanien 75 7,2 
Sydamerika 13 1,3 
Global 82 7,9 
Total 1035 100 

Tabell 3. Fördelning av antalet inskickade kommentarer per världsdel.    
 

Medelvärdet av antalet inskickade comment letters per land är 15,9 och standardavvikelsen är 

31,5. Vår brytpunkt blir det sammanlagda resultatet av medelvärdet och standardavvikelsen, 

vilket är 47 (15,9 + 31,5). Detta resulterar i att brytpunkten, se tabell 4 nedan, från vår 

empiriska undersökning ligger mellan det femte och det sjätte mest aktiva landet inom direkt 

lobbying mot IASB. USA har vi dock också valt att ta med, vilket motiveras i metodkapitlet. 
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Enligt vårt empiriska resultat är således de sex mest aktiva länderna inom direkt lobbying på 

IASB Storbritannien, Tyskland, Kanada, Frankrike, Australien och USA. Tillsammans står 

dessa sex länder för 522 av samtliga inskickade comment letters, vilket motsvarar 50,4 

procent.  

Land Redovisningsstandarder Antal 
Storbritannien  Principiellt baserade 188 
Tyskland Regelbaserade 89 
Kanada Principiellt baserade och 

regelbaserade 87 
Frankrike Regelbaserade 61 
Australien Principiellt baserade 56 
USA Regelbaserade 

41 
Totalt    522 

Tabell 4. De 6 mest aktiva länderna i världen inom lobbying mot IASB    
 

Tre av de mest aktiva länderna inom direkt lobbying tillämpar, eller har innan övergången till 

IFRS tillämpat, regelbaserade redovisningsstandarder. Två av de mest aktiva länderna 

tillämpar, eller har innan övergången till IFRS, tillämpat principiellt baserade 

redovisningsstandarder.  Kanada har valt en medelväg mellan regelbaserade och principiellt 

baserade redovisningsstandarder.  

I vår kvantitativa undersökning har vi även tagit fram resultat på vilken typ av intressent som 

skickar in flest comment letters till IASB. Resultatet visar på att det är en majoritet av 

organisationer som skickat in kommentarer till IASB. Utbildningsorganisationer som 

exempelvis universitet och högskolor tillsammans med privatpersoner står för cirka fem 

procent. Företag har sammanlagt skickat in 363 comment letters till IASB.   

 Typ av intressent Antal Procent 
Organisation 622 60,1 
Företag 363 35,1 
Utbildningsorganisation 26 2,5 
Privatpersoner 24 2,3 
Total 1035 100 

Tabell 5. Fördelning av antalet inskickade kommentarer per typ av intressent. 
 



  18 

Ovan i empirin framkom att de sex mest aktiva länderna inom lobbying är Storbritannien, 

Tyskland, Kanada, Frankrike, Australien och USA. Nedan har vi tittat närmre på hur 

fördelningen mellan olika intressegrupper förhåller sig inom respektive land. Vad vi kan se är 

att organisationer är de mest aktiva avsändarna av kommentarer inom Australien, USA och 

Storbritannien, men att majoriteten av samtliga inskickade comment letters från Tyskland, 

Kanada och Frankrike är företag.   

  Storbritannien Tyskland Kanada Frankrike Australien USA Totalt 
Företag 76 51 59 30 8 13 237 
Organisationer 104 34 28 29 47 19 261 
Utbildning 4 2 0 1 1 3 11 
Privatperson 4 2 0 1 0 6 13 
Totalt 188 89 87 61 56 41 522 

Tabell 6. Fördelningen av antalet inskickade kommentarer per typ av intressent inom de 
sex mest aktiva länderna inom lobbying mot IASB.  
 

5.3 Test av hypoteser 
 

Hypotes 1 

I hypotes 1 testar vi om lobbying via comment letters till internationella 

standardsättarorganisationer har ökat eller minskat. Detta gör vi genom att titta på om det har 

skickats in fler kommentarer till standardsättarorganisationen IASB i jämförelse med IASC. 

Enligt tabell 7 nedan illustreras antalet inskickade kommentarer på projekt till IASC 

respektive IASB. Det finns en tydlig differens mellan de två resultaten. Både det lägsta och 

högsta antalet inskickade kommentarer per ED är lägre mot IASC än IASB. Eftersom det är få 

värden och ett brett spann mellan det lägsta och högsta antalet kommentarer per ED, är det en 

fördel att jämföra medianvärdet mellan de två undersökningarna istället för medelvärdet.  

Medianen för antalet inskickade comment letters till IASC var 51 och till IASB 89. Detta 

deskriptiva resultat ger en tydlig indikation på att antalet kommentarer har ökat per projekt till 

standardsättarorganisationen IASB i jämförelse med IASC. Hypotes 1 förkastas ej. 
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 Tabell 7.  Antal inskickade kommentarer per ED från vår empiriska studie och Larsons 
studie från 1997. 
 

Hypotes 2 

I hypotes 2 testar vi om företag som skickar in comment letters till IASB härstammar från fler 

antal länder än de som skickat in comment letters till IASC. Enligt studien av Larson (1997) 

skickades det in kommentarer av företag från 17 länder. Enligt vår studie skickades comment 

letters in från sammanlagt 27 länder, se bilaga 3. Detta deskriptiva resultat ger en tydlig 

indikation på att antalet länder, med företag som skickar in comment letters, har ökat. 

Hypotes 2 förkastas ej. 

Hypotes 3 

Genom hypotes 3 testar vi om majoriteten av alla comment letters härstammar från Europa. I 

vårt urval är 82 comment letters kategoriserade som globala och kan därför inte härledas 

geografiskt. Vårt urval (n) är 953 eftersom saknad data är 82. Enligt tabell 3 härstammar 575 

comment letters från Europa, vilket ger en klar indikation på att majoriteten av alla 

kommentarer härstammar från Europa.  Hypotes 3 förkastas ej.  

Vi vill även testa om detta resultat rent statistiskt kan säkerhetsställas för hela vår population 

(N= 2233), vilket är alla comment letters inskickade på Exposure Drafts till IASB sedan år 

2005. Detta gör vi genom att genomföra ett chi-square goodness of fit test med en 

hypotesnivå på 51 % europeiska comment letters . Vi testar hypotes 2 på en signifikansnivå på 

5 %. Se bilaga 4 för en mer utförlig beräkning. 

 

Färdigställda projekt IASC 1989-1994  
Antal comment letters totalt 1 139 
Max comment letters per ED 140 
Min comment letters per ED 32 

Medelvärde 56,9 
Standardavvikelse 23 

Median 51 
Antal färdigställda projekt 20 

Färdigställda projekt IASB 2005- 2009  
Antal comment letters totalt 1 035 
Max comment letters per ED 179 
Min comment letters per ED 44.0 

Medelvärde 94.1 
Standardavvikelse 42 

Median 89 
Antal färdigställda projekt 11 
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  Observerade n Förväntade n Residual 
Europa 575 486,0 89,0 
Ej Europa 378 467,0 -89,0 
Total 953     
 
 
  Europa 
Chi-Square(a) 33,237 
df 1 
Asymp. Sig. ,000 

 
Som framgår av tabellen ligger vårt resultat på en nivå av 0,000, vilket är långt under en 

signifikansnivå på 5 %. Detta visar på att det är en signifikant skillnad mellan andelen 

observerade comment letters i urvalsgruppen från Europa på 60,3 % och det förväntade 

resultatet i hypotesen på 51%.  Genom detta hypotestest kan vi fastställa att vårt resultat med 

stor sannolikhet bör gälla för hela vår population (N).  

Hypotes 4 

Genom hypotes 4 testar vi om majoriteten av de mest aktiva länderna inom lobbying 

härstammar från Europa. Detta testar vi genom att deskriptivt rangordna de 17 mest aktiva 

länderna inom direkt lobbying mot IASB och se om majoriteten av dessa härstammar från 

Europa. Enligt bilaga 2 kan vi uttyda att 8 av de 17 mest aktiva länderna härstammar från 

Europa, vilket inte utgör en majoritet. Hypotes 4 förkastas. 

Hypotes 5 

Genom hypotes 5 testar vi om majoriteten av alla comment letters härstammar från 

organisationer. Vårt urval är 1035 kommentarer där 622 härstammar från organisationer. 

Detta deskriptiva resultat ger en tydlig indikation på att majoriteten av alla kommentarer 

härstammar från Europa. Hypotes 5 förkastas ej. 

Vi vill även testa om detta resultat rent statistiskt kan säkerhetsställas för hela vår population 

(N= 2233), vilket är alla comment letters inskickade på Exposure Drafts till IASB sedan år 

2005. Detta gör vi genom att genomföra ett chi-square goodness of fit test med en hypotesnivå 

på 51 % organisationer. Vårt urval (n) är 1035 och ingen data saknas. Vi testar hypotes 5 på 

en signifikansnivå på 5 %. Se bilaga 4 för en mer utförlig beräkning. 
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Test Statistik 
 
  Organisation 
Chi-Square(a) 34,272 
df 1 
Asymp. Sig. ,000 

 
Som framgår av tabellen ligger vårt resultat på en nivå av 0,000, vilket är långt under en 

signifikansnivå på 5 %. Detta visar på att det är en signifikant skillnad mellan andelen 

organisationer (60,1 %) och det förväntade resultatet i hypotesen på 51 %. Genom detta 

hypotestest kan vi fastställa att vårt resultat med stor sannolikhet bör gälla för hela vår 

population (N).  

Hypotes 6 

Enligt hypotes 3 härstammar majoriteten av alla comment letters ifrån Europa och enligt 

hypotes 5 är majoriteten av avsändarna organisationer. Genom hypotes 6 testar vi om dessa 

hypoteser står sig i kombination, det vill säga om majoriteten av de organisationer som 

skickar in comment letters också härstammar från Europa. För att undersöka förhållandet 

mellan dessa två variabler, vilka i vårt fall är världsdel och typ av intressent, så används ett 

chi-sqaure test för oberoende. Signifikansnivån är 5 %.  Se bilaga 4 för mer utförlig 

beräkning.  

 
Europa 

  Europa Ej Europa Total 
Ej Organisation 256 131 387 Organisation 
Organisation 319 247 566 

Total 575 378 953 
 
 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sidigt) 
Pearson Chi-
Square 9,204(b) 1 0,002 
Continuity 
Correction(a) 8,799 1 0,003 
 

  Observerade n Förväntade n Residual 
Ej Organisation 413 507,2 -94,2 
Organisation 622 527,9 94,2 
Total 1035     
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  Value Approx. Sig. 
Phi ,098 ,002 Nominal by 

Nominal Cramer's V ,098 ,002 
N of Valid Cases 953   

 

Som framgår av tabellen ligger vårt resultat på en nivå av 0,003 korrigerat med Yates 

korrektion för oberoende på grund av användandet av en 2 X 2 tabell. Detta resultat ligger 

under signifikansnivån på 5 %, vilket tyder på ett statistiskt samband mellan organisationer 

och Europa. Detta förhållande borde med stor sannolikhet gälla för hela vår population (N).  

Hypotes 6 förkastas ej.  

Hypotes 7 

Genom hypotes 7 testar vi om majoriteten av de sex mest aktiva länderna inom direkt 

lobbying tillämpar, eller har tillämpat, regelbaserade redovisningsstandarder. Detta testar vi 

genom att deskriptivt utröna hur redovisningsstandarderna inom de sex mest aktiva länderna 

ser ut eller har sett ut innan IFRS.  Kanada kan inte räknas med i vårt urval eftersom de i 

dagsläget tillämpar ett mellanting mellan regelbaserade och principiellt baserade 

redovisningsstandarder. Enligt tabell 4 kan vi se att 3 av 5 länder tillämpar eller har, innan 

IFRS, tillämpat regelbaserade redovisningsstandarder. Detta deskriptiva resultat ger en 

indikation på att majoriteten av de 5 mest aktiva länderna inom direkt lobbying på IASB 

tillämpar eller har tillämpat regelbaserade redovisningsstandarder. Hypotes 7 förkastas ej. 

6. ANALYS 
I analyskapitlet utvärderas resultatet av vår empiriska studie tillsammans med den teori vi 

valt att använda i en sammankopplad diskussion. Vi ställer oss frågan om vår empiriska 

undersökning stämmer överens med olika teorier, samt vilka underliggande förklaringar det 

kan tänkas finnas bakom vårt empiriska resultat.  

6.1 En ökad aktivitet av direkt lobbying 
Som framgår av tabell 7 har det skett en markant ökning av hur frekvent 

redovisningsstandarder kommenteras. Antalet comment letters har i snitt ökat från 57 till 94 

per slutfört projekt från den av Larson (1987) studerade perioden mellan 1989 till 1994 och 

för vår studie av IASB under år 2005 till 2009. Även antalet länder, från vilka företag har 

skickat in kommentarer, har ökat från 17 till 27. Till stor del tror vi att detta kan förklaras av 
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att IASB har expanderat (IASB & IASCF, 2009). Att 100 länder nu kräver eller tillåter IFRS 

är en viktig men inte avgörande förklaring till att lobbying har ökat. Länder i Afrika och 

Sydamerika, trots att de är många till antalet, står för en försvinnande liten del av 

kommentarerna.  

Den nya lagstiftningen inom EU, att samtliga börsnoterade företag måste anpassa sig till 

IFRS, anser vi även är en bidragande orsak till att lobbying ökat (Dicken, 2007).  Beslutet av 

EU om att IFRS ska vara tvingande, får konsekvenser även utanför Europa. Som framgår av 

bild 4 i teoriavsnittet finns det täta handelsförbindelser mellan EU och Nordamerika samt Ost- 

och Sydostasien (Dicken, 2007). Lagstiftningen får därmed efterverkningar även utanför EU:s 

gränser då utländska intressenter verksamma inom EU påverkas, även om IFRS inte gäller i 

deras hemland.  

Den växande handeln över nationsgränser har enligt Nobes och Parker (2004) lett till ett ökat 

behov av pålitlig och jämförbar ekonomisk information. Därför efterfrågar intressenter 

världen över en mer harmoniserad redovisning som underlättar rörligheten och möjligheten 

för global handel. Detta finner vi stöd för bland annat hos IASB och FASB och deras 

gemensamma försök att konvergera IFRS och US GAAP. Ett exempel på ett sådant samarbete 

är den gemensamma redovisningsstandarden IAS 17. Således torde incitamenten för lobbying, 

skapade av den expanderande internationella handeln, leda till ett mer diversifierat spektrum 

av avsändare från hela världen vilket överensstämmer med våra resultat.  

6.2 Nationella skillnader inom direkt lobbying  
Precis som i Larsons studie (1997) härstammar en majoriteten av kommentarerna i vår 

empiriska studie från Europa. Däremot visar vårt resultat på att majoriteten av de 17 mest 

aktiva länderna inte härstammar från Europa. Om vi väljer att ta hänsyn till antalet 

kommentarer från respektive land, istället för att enbart se till nationalitet där varje land viktas 

lika, blir förhållandet ett annat. Då utgör de europeiska länderna en majoritet med cirka 61 % 

av alla inskickade comment letters . Som framgår av tabellen över de 17 mest aktiva länderna 

i bilaga 2 avtar antalet kommentarer per land drastiskt redan efter de 6 mest aktiva länderna. 

Det mest aktiva landet Storbritannien skickade cirka sjutton gånger fler comment letters än det 

sista landet på listan, Pakistan. Sammanfattningsvis anser vi att vårt resultat inte tyder på att 

europeiska länder blivit mindre engagerade utan snarare att fler länder, till följd av 

globalisering och att IASB blivit mer inflytelserik världen över, blivit mer engagerade. Detta 



  24 

stöds ytterligare av det faktum att de europeiska länderna med Storbritannien i spetsen skickar 

in betydligt fler kommentarer nu än tidigare. 

Enligt tabell 4 som visar resultat från vår empiriska undersökning är de mest aktiva länderna 

inom lobbying Storbritannien, Tyskland, Kanada, Frankrike, Australien och USA. Larson 

(1997) visade på att de mest aktiva länderna inom direkt lobbying på IASC var USA, 

Storbritannien, Australien, Schweiz, Japan och Kanada. Således har Frankrike och Tyskland 

tillkommit bland de sex mest aktiva länderna, medan Japan och Schweiz har försvunnit. 

Intressant är dock att fyra av de mest aktiva länderna för 15 år sedan även är de mest aktiva 

länderna idag. En tydlig trend bland dessa länder är att samtliga är stora både ekonomiskt och 

till folkmängd, samt att de har en hög nivå av ekonomisk utveckling. Att USA är aktivt kan 

även härledas till samarbetet mellan IASB och FASB. De har flera gemensamma projekt 

tillsammans, vilket ökar exponering för IASB i USA och borde leda till fler kommentarer.  

 I hypotes 7 testar vi om länder med regelbaserade redovisningsstandarder tenderar att utföra 

mer lobbying gentemot IASB än länder med principiellt baserade redovisningsstandarder. I 

resultatet av vår empiriska undersökning, se tabell 4, kommer vi fram till att tre av de fem 

mest aktiva länderna tillämpar eller har tillämpat regelbaserade redovisningsstandarder, vilket 

utgör en majoritet. Trots att de regelbaserade länderna är en majoritet så tillämpar kan vi 

konstatera att Storbritannien, som är det mest aktiva landet inom direkt lobbying, tillämpar 

principiellt baserade redovisningsstandarder. Enligt teorin the economics of regulation är det 

den som påverkas av en reglering som kommer att försöka påverka hur regleringen utformas 

(Stigler, 1975) (Sunders, 1980). Detta är således inget vi kan fastställa enligt vårt resultat i 

och med att Storbritannien, vars redovisningsstandarder är principiellt utformade i likhet med 

IFRS, är den aktör som utför mest direkt lobbying. The economics of regulaion hävdar dock 

att lobbying inte enbart behöver vara ett fenomen förknippat med motstånd mot en standard 

utan kan även företas för att visa sitt stöd i syfte att hindra motstånd från andra intressenter  

(Stigler, 1975). Enligt detta resonemang kan drivkraften bakom Storbritanniens lobbying 

således vara att bibehålla den rådande principiella tradition som IASB har i nuläget. 

Sammanfattningsvis kan vi inte med hjälp av vårt resultat fastställa att det är den som 

påverkas i största grad som vill påverka i enlighet med the economics of regulaion, men vi 

utesluter inte heller denna teori.   
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6.3 Lagstiftning inom internationell redovisning 
Vi har i föregående avsnitt visat på hur storlek och ekonomisk utveckling är viktiga variabler 

bakom varför vissa länder utför lobbying. I detta stycke beskrivs varför vi anser att 

lagstiftning är viktigt för lobbyingbeteendet. Något som skiljer Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien från Kanada och USA är att EU enligt lag tvingar alla börsnoterade företag att 

upprätta sina koncern- och årsredovisningar enligt IFRS sedan år 2005. För kanadensiska 

företag är ett användande frivilligt men tillåtet, medan ett användande av IFRS i USA inte är 

tillåtet alls. I Larsons studie (1997) är europeiska länder mest aktiva inom direkt lobbying och 

i vår studie är fortfarande europeiska länder de mest verksamma insändarna av comment 

letters . Således kan det vid en första anblick verka som att den nya lagstiftningen inom EU 

angående IFRS inte påverkat lobbyingbeteendet. Tillkomsten av Tyskland och Frankrike 

bland de sex mest aktiva länderna inom lobbying anser vi dock vara en tydlig indikation på 

vikten av lagstiftning för lobbyingbeteende. Vi kan här isolera lagstiftning som en variabel då 

både Tyskland och Frankrike under Larssons studie (1997) var stora och ekonomiskt 

utvecklade länder.  

Lagstiftning och framför allt lagstiftning i länder där lagar efterlevs, är avgörande för 

lobbyingbeteendet i enlighet med studien av La porta et. al. (1998). Både Frankrike och 

Tyskland är länder med väl fungerande juridiska system, hög laglydighet och låg korruption. 

Således är kostnaderna för att bryta mot en rådande redovisningsstandard hög, vilket skapar 

incitament att påverka redovisningsstandarder till sin fördel.  Att lagstiftning är avgörande för 

lobbying styrks empiriskt i vår studie, då Tyskland och Frankrike gått från att inte utföra 

lobbying i någon betydlig omfattning till att vara det andra respektive fjärde mest aktiva 

landet vid inskickande av comment letters .  

Lagstiftning anser vi är ett viktigt kriterium då det finns många ekonomiskt inflytelserika 

länder med stor population som inte kommenterar i hög utsträckning. Detta exemplifieras i 

fallet Japan som var en stor aktör under IASC. Japan uppfyller kraven på ekonomisk 

utveckling och folkmängd men har inte lagstiftning som tillåter eller kräver användandet av 

IFRS och har halkat ner på listan över de mest aktiva länderna till skillnad från bland annat 

Tyskland och Frankrike där användandet av IFRS är lagstiftat. 

6.4 Organisationer är mest aktiva inom direkt lobbying  
För att förstå varför det är en övervikt av organisationer som skickar in comment letters till 

IASB måste man förstå varför lobbying förekommer. Kostnad/nytta modellen av Sutton 
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(1984) beskriver hur lobbying är en funktion av möjligheten att få igenom sin kritik ställt 

emot kostnaden respektive förtjänsten som en förändring skulle innebära. Med det i åtanke är 

det ett rimligt antagande att sannolikheten att lobbying utförs kan kopplas till storleken på en 

aktör. Detta kan initialt verka motsägelsefullt när comment letters används som medium då 

kostnaden för att framföra sitt budskap är relativt lika oavsett avsändare till skillnad från 

andra former av lobbying som att hålla föredrag eller sponsra projekt för standardsättarorgan. 

Här ligger skillnaden snarare i kostnaden förknippat med den arbetstid som läggs ner på en 

kommentar av en privatperson gentemot ett genomarbetat förslag från ett multinationellt 

företag, där det senare också har avsevärt mer att vinna i absoluta termer. Att företag som 

utför lobbying är stora har visats i tidigare studier (Larson, 1997) och våra data visar tydligt 

att andelen privatpersoner och utbildningsorganisationer endast utgör en bråkdel av antalet 

comment letters på tillsammans cirka fem procent 

Företag eller intressegrupper som enskilt är för små för att rättfärdiga kostnaden för lobbying 

eller anser sig vara för obetydliga i sammanhanget med stora multinationella konglomerat, 

kommer inte att utföra lobbying. Genom att olika aktörer med homogena intressen går 

samman och bildar organisationer kan de dela på kostnaderna samt bli mer inflytelserika. 

Detta kan exemplifieras genom den brittiska organisationen för revisorer The Institute of 

Chartered Accountants. Detta är en organisation som till stor del består av revisorer på små 

eller medelstora företag som enskilt är för små för att tjäna på lobbying. Kollektivt däremot 

blir de en stor aktör med likartade intressen till följd av homogeniteten i gruppen. 

Genom att låta en organisation företräda en aktör finns en rad fördelar för en intressent som 

inte har resurser eller förmågan att enskilt utföra lobbying mot IASB. En av huvudorsakerna 

torde vara de ekonomiska vinsterna detta innebär. Genom att gå samman i en organisation kan 

kostnaderna delas vilket gör att tidigare olönsam lobbying nu rättfärdigas ekonomiskt. En 

ytterligare aspekt är det ökade inflytandet som en organisation innebär. Ett exempel är det 

kanadensiska petroleumföretaget Petro-Canada och the Canadian Energy pipeline 

association som är en branschorganisation för bland annat petroleumföretag. Det torde vara 

betydligt mer slagkraftigt att en bransch uppträder enat för en viss standard jämfört med ett 

enskilt företags invändningar. Därmed inte sagt att de bägge sätten är ömsesidigt uteslutande. 

Det exemplifieras av det ovan nämnda kanadensiska petroleumföretaget och dess 

branschorganisation som bägge skickade in comment letters till tilläggen till IFRS 1. Detta 

kan tänkas vara en taktik att överösta sina motståndare genom att överväldiga ett 

standardsättandeorgan med comment letters i en viss riktning. Att företrädas av en 
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organisation kan även ha fördelen att avsändaren döljs på ett effektivt sätt vilket visat sig i en 

studie av Gavens (1989). Drivkrafterna för att inte skylta med att man försöker influera en 

viss standard kan exempelvis vara att inte vilja avslöja sin agenda och därigenom äventyra en 

ny strategi.  

En ytterligare aspekt för att förklara varför organisationers lobbying är så omfattande kan 

förklaras med hjälp av Hofstedes (1983) teori. Kulturella skillnader mellan länder, särskilt 

med avseende på dimensionen power distance, spelar in för förekomsten av organisationer 

som avsändare av comment letters. I länder med hög power distance är det allmänt accepterat 

att makt är ojämnt fördelat och att standardsättaren har makt att utfärda regler. I dessa länder 

finns det inte en tradition av organisationer för påverkan av beslutsprocesser, då 

beslutsfattarnas auktoritet är accepterad. Detta visar sig i tabell 6 eftersom majoriteten av 

comment letters i de anglosaxiska länderna som England, Australien och USA med låg power 

distance härstammar från organisationer. I Frankrike däremot, ett land med hög power 

distance där beslutsfattandet är mer centraliserat är förhållandet mellan företag och 

organisationer mer jämnt. En viktig faktor bakom övervikten av organisationer är således att 

flera av de mest aktiva länderna inom direkt lobbying mot IASB kännetecknas av har låg 

power distance och har därigenom en tradition av att organisationer påverkar beslutsfattare. 

Sammanfattningsvis kan övervikten av organisationer förklaras av ekonomiska skäl i form av 

delade kostnader och att ett samgående som en organisation innebär, genererar mer 

inflytande. Organisationer skapar även möjlighet till anonymitet. Utöver detta beror 

förekomsten av organisationer även på kulturella skillnader.      

7. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING  
I detta avslutande stycke anges en sammanfattning av våra slutsatser samt förslag på hur 

forskning inom detta område kan föras vidare.   

Direkt lobbying via comment letters har ökat både i antal kommentarer per projekt och i antal 

avsändare världen över. Flest kommentarer härstammar från Europa där organisationer är den 

dominerande avsändaren. Organisationer är även den dominerande avsändaren i ett globalt 

perspektiv. Att över 100 länder idag antingen kräver eller tillåter anpassning till IFRS 

tillsammans med en ökad globalisering, är två viktiga faktorer bakom varför lobbying ökat 

eftersom efterfrågan på tillämpbara IFRS världen över blir allt större.  
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Det är sex länder som utmärker sig som särskilt aktiva inom direkt lobbying som tillsammans 

står bakom mer än hälften av alla comment letters . Dessa har gemensamt att de är stora både 

ekonomiskt och till folkmängd, samt att de har en hög nivå av ekonomisk utveckling. Det 

finns dock många folkrika och ekonomiskt utvecklade länder som inte utför direkt lobbying 

på IASB i samma omfattning, varför dessa faktorer kan anses vara en förutsättning men inte 

avgörande för frekvensen i kommenterandet. Då fem av de sex mest aktiva länderna är på ett 

eller annat sätt bundna till IFRS genom lagstiftning anser vi denna faktor vara av större vikt 

för ett lands lobbyingbeteende. Överrepresentation av organisationer kan primärt förklaras av 

ekonomiska skäl då de ger upphov till skalfördelar, vilket innebär lägre kostnader men även 

mer inflytande till följd av större storlek. En sekundär potentiell orsak bakom organisationers 

popularitet är den anonymitet en organisation erbjuder.  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga direkt lobbying via comment letters mot IASB. Våra 

förklaringar till resultatet kan inte ses som en uttömmande analys till varför det förehåller sig 

på det här viset. Resultatet skall snarare ses som en sanningsenlig och aktuell bild av 

verkligheten som kan verka som språngbräda för framtida forskning, något som tidigare 

saknats inom området. Ytterligare aspekter att ta i beaktning kan tänkas vara faktorer som den 

geografiska placeringen av IASB i Europa och vilka konsekvenser närhet till makten och den 

exponering det innebär har för lobbying. En annan viktig aspekt för framtida forskning är 

förhållandet mellan organisationer och företag, för att se hur vanligt det är att företag döljer 

sig bakom organisationer eller försöker öka sitt inflytande genom utöver egen lobbying även 

låta organisationer representera dem. Kanske allra mest intressant skulle vara en kvalitativ 

studie där skillnader mellan innehållet i olika avsändares comment letters ställs mot varandra, 

men även mot den föreslagna standarden före och efter kommentarerna tagits hänsyn till. Då 

kan man se hur mycket IASB influeras och därigenom utvärdera effekten av lobbying via 

comment letters.  
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Standard Exposure draft Ämne År Antal 
1 IFRS 8 ED 8 Segment reporting 2006 179
2 IAS 23 ED - IAS 23* Borrowing cost 2007 77
3 IFRS 2 ED -IFRS 2* Share based payment - Vesting conditions 2008 56
4 IAS 1 och IAS 32 ED - IAS 1 och IAS 32* Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation 2008 88
5 IAS 27 ED - IAS 27* Consolidated and separate financial statements 2008 94
6 IFRS 7 ED - IFRS 7* Investments in Dept instruments 2009 92
7 IFRS 7 ED - IFRS 7*** Improving disclosures about Financial instruments 2009 89
8 IFRIC 9 och IAS 39 ED - IFRIC 9 och IAS 39* Embedded derivates 2009 57
9 IFRS 2 ED - IFRS 2* Group cash-settled share-based payment transactions 2009 44

10 IFRS (for SMEs)** ED (för SMEs) ** International financial reporting standard for small and medium-sized entities 2009 163
11 IFRS 1 ED - IFRS 1* Additional exemptions for first-time adopters 2009 96

*ED om en förändring av en redan befintlig standard 1035

*** ED om en ny förändring av en redan befintlig standard som redan har förändrats en gång
**small and medium-sized entities

Bilaga 1 – Underlag och data till vår kvantitativa undersökning.  
 

I tabellen listas alla Exposure Drafts på avslutade projekt inom IASB sedan år 2005 och antal 
inskickade comment letters per projekt.  
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Bilaga 2.  – Resultat av vår undersökning; De 17 mest aktiva länderna inom 
direkt lobbying via comment letters mot IASB 
 

I tabellen nedan listas de 17 mest aktiva länderna inom lobbying mot 
standardsättarorganisationen IASB och till vilken världsdel dessa länder tillhör.  

 

  Land  Världsdel Antal 
1 Storbritannien Europa 188 

        
2 Tyskland Europa 89 

        
3 Kanada Nordamerika 87 

        
4 Frankrike Europa 61 

        
5 Australien Oceanien 56 

        
6 USA Nordamerika 41 

        
7 Schweiz Europa 29 

        
8 Italien Europa 26 

        
9 Sverige Europa 24 

        
10 Sydafrika Afrika 22 

        
11 Korea Asien 18 

        
12 Nya Zeeland  Oceanien 15 

        
13 Irland Europa 15 

        
14 Ryssland  Europa 14 

        
15 Hong Kong Asien 14 

        
16 Japan Asien 13 

        
17 Pakistan Asien 11 
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Bilaga 3.  – Resultat av vår undersökning; Samtliga länder som skickat in 
comment letters till IASB    

 
I tabellen nedan listas hur många comment letters som skickats in från respektive land, samt 
hur många comment letters som härstammar från företag inom samma land.  

 

  Land  
Samtliga inskickade comment 
letters 

Samtliga inskickade comment letters 
med företag som avsändare 

1 Storbritannien 188 79 
2 Tyskland 89 52 
3 Kanada 87 60 
4 Frankrike 61 30 
5 Australien 56 7 
6 USA 41 12 
7 Schweiz 29 24 
8 Italien 26 2 
9 Holland 25 9 

10 Sverige 24 0 
11 Sydafrika 22 7 
12 Korea 18 0 
13 Nya Zeeland 15 2 
14 Irland 15 3 
15 Ryssland 14 1 
16 Hong Kong 14 1 
17 Japan 13 1 
18 Pakistan 11 1 
19 Norge 11 0 
20 Belgien 11 7 
21 Danmark 11 0 
22 Nigeria 11 1 
23 Malaysia 10 0 
24 Österrike 9 0 
25 Skottland  9 1 
26 Spanien 8 1 
27 Indien 8 2 
28 Singapore 7 0 
29 Mexico 6 3 
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30 Kamerun 5 1 
31 Kenya 4 0 
32 Pakistan 4 0 
33 Zambia 4 0 
34 Finland  3 0 
35 Kina 3 1 
36 Liberia 3 0 

37 
Förenade 
Arabemiraten 2 0 

38 Indonesien 2 0 
39 Costa Rica  2 0 
40 Argentina 2 0 
41 Israel 2 0 
42 Rumänien 2 1 
43 Chile 2 0 
44 Kirgizistan 2 0 
45 Elfenbenskusten 2 1 
46 Uruguay 1 0 
47 Fiji 1 0 
48 Malawi 1 0 
49 Iran 1 0 
50 Venezuela 1 0 
51 Colombia 1 0 
52 El Salvador 1 0 
53 Ecuador 1 0 
54 Brazil 1 0 
55 Filippinerna 1 0 
56 Tanzania 1 0 
57 Jamaica 1 0 
58 Barbados 1 0 
59 Tunisien 1 0 
60 Zimbabwe 1 0 
61 Thailand 1 0 
62 Georgien 1 0 

63 Angola 1 1 

  Summa 911 311 
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Bilaga 4.  – Beräkningar bakom hypotestest. 
 
Hypotes 3 

 
En majoritet av alla comment letter härstammar från Europa. Testas på en hypotesnivå av 51 
% europeiska comment letters . 82 comment letters är kategoriserade som globala och kan 
inte härledas geografiskt. Signifikansnivån är 5 %. 

Statistics 
 
Europa  
N Valid 953 
  Missing 82 

 
Europa 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Europa 575 55,6 60,3 60,3 
Ej europa 378 36,5 39,7 100,0 

Valid 

Total 953 92,1 100,0   
Missing System 82 7,9     
Total 1035 100,0     

 
Europa 
 
  Observed N Expected N Residual 
Europa 575 486,0 89,0 
Ej europa 378 467,0 -89,0 
Total 953     

 
Test Statistics 
 
  Europa 
Chi-Square(a) 33,237 
df 1 
 
  

Asymp. Sig. ,000 
a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 467,0. 
 
Resultat:  
 
Ett chi-square goodness of fit test indikerar att det är en signifikant skillnad mellan andelen 
organisationer(60,1 %) i studien och hypotesen 51 %. Således förkastas ej hypotesen. 

χ² (1,n = 1035) = 34,272, p>,000  



  36 

 

Hypotes 5 

Det är fler organisationer än företag som skickar in comment letters . Testas på en 
hypotesnivå av 51% organisationer. Signifikansnivån är 5 %. 
 
Statistics 
 
 
N Valid 1035 
  Missing 0 

 
Organisation 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Organisation 622 60,1 60,1 60,1 
Ej Organisation 413 39,9 39,9 100,0 

Valid 

Total 1035 100,0 100,0   
 
 
  Observed N Expected N Residual 
Ej Organisation 413 507,2 -94,2 
Organisation 622 527,9 94,2 
Total 1035     

 
  
Test Statistics 
 
  Organisation 
Chi-Square(a) 34,272 
df 1 
Asymp. Sig. ,000 

 
a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 
is 507,2. 
 
Resultat 

Ett chi-square goodness of fit test indikerar att det är en signifikant skillnad mellan andelen 
organisationer (60,1 %) i studien och hypotesen 51 %. Således förkastas ej hypotesen. 

χ² (1,n = 1035) = 34,272, p>,000  
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Hypotes 6 

Genom hypotes 6 testar vi om hypotes 3 och hypotes 5 står sig i kombination, det vill säga om 
majoriteten av de organisationer som skickar in comment letters också härstammar från 
Europa. Testas på en signifikansnivå på 5 %.  

Case Processing Summary 
 

Cases 
Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Organisation * 
Europa 953 92,1% 82 7,9% 1035 100,0% 

 
Organisation * Europa Crosstabulation 
 
Count  

Europa 
  Europa Ej Europa Total 

Ej Organisation 256 131 387 Organisation 
Organisation 319 247 566 

Total 575 378 953 
 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9,204(b) 1 ,002     
Continuity 
Correction(a) 8,799 1 ,003     

Likelihood Ratio 9,274 1 ,002     
Fisher's Exact Test       ,002 ,001 
Linear-by-Linear 
Association 9,194 1 ,002     

N of Valid Cases 953         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 153,50. 
 
 
Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Phi ,098 ,002 Nominal by Nominal 
Cramer's V ,098 ,002 

N of Valid Cases 953   
a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Resultat:  
 
Ett chi-square test för oberoende (korrigerat för Yates kontinuitet korrektion) indikerar en 

signifikant association mellan organisationer och Europa. Ett chi-square test (med Yates 

korrektion) för oberoende indikerar ett signifikant förhållande mellan Europa och 

Organisationer 

χ² (1,n = 953) = 0.098,p = 0,003, phi = -0.098 

 
 

 

 

 


