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Sammandrag 

Studien undersöker till vilken grad företag som är noterade på Nasdaq Helsinki och 

Nasdaq Stockholm inom bank-, fastighets- och skogsbranschen följer upplysningskraven 

för tillgångar värderade till verkligt värde enligt IFRS 13. Flera oberoende variabler 

kontrolleras om de har någon påverkan på regelefterlevnaden. Variablerna som 

undersöks är skuldsättning, företagsstorlek, bransch, kontrollorgan samt lärande. Data 

insamlas genom bearbetning av företagens årsredovisningar. Efterlevnaden av 

upplysningskraven sammanställs i ett index som visar på en total regelefterlevnad på 

93,32%. Av de oberoende variablerna är det endast bransch som har en signifikant 

påverkan på regelefterlevnaden. Det är banksektorn som visar sig ha ett negativt 

samband med efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13. Storlek visar en indikation 

på ett positivt samband medan övriga variabler inte visar på något samband alls. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Under de senaste decennierna i samband med den ökande globaliseringen i världen har 

både företag och investerare utökat sina affärstransaktioner mellan länder (Dicken 

2014). Samtidigt som det har fört med sig positiva aspekter har det också lett till vissa 

komplikationer. Det har tidigare varit stora skillnader mellan hur företag från olika 

regioner redovisat sina resultat. Variationen har mestadels berott på att olika länder och 

regioner tillämpat olika regler vilket haft stor inverkan på de redovisade resultaten. 

(Carrington m.fl. 2015). Ett uppmärksammat exempel på hur olika regelverk kan ge olika 

resultat är Daimler-Benz notering på NYSE (New York stock exchange) 1993. Daimler-

Benz gick från att redovisa en vinst på 615 miljoner tyska mark till förlust på 1,89 

miljarder tyska mark enbart på grund av de olika reglerna (Widman 1994).  

 

De stora skillnaderna i redovisningsregler som fanns mellan olika länder och den 

problematik som det gav upphov till ledde till ett ökat krav på harmonisering av reglerna 

över gränserna (Carrington m.fl. 2015). För att underlätta samarbetet och jämförbarheten 

inom EU verkade unionen för att införa ett gemensamt regelverk för hur redovisningen 

och resultatrapporteringen skulle se ut (Carrington m.fl. 2015). Reglerna som utformats 

av International Accounting Standards Board (IASB) har medfört att alla företag som har 

värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU måste anpassa sin 

koncernredovisning till deras normer. Regelverket som gäller från 1 januari 2005 kallas 

för International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

Ett av de främsta syftena med IFRS är att göra redovisningen mer jämförbar mellan olika 

länder (IASB 2001). Deras regelverk ska baseras på tydliga principer som ska vara lätta 

att förstå och bestå av hög kvalitet (IFRS Foundation 2016). Att syftena är välformulerade 

och viljan god garanterar dock inte att det mottas väl av de som ska använda principerna.  

 

Det har riktats en hel del kritik mot IFRS och att regelverket inte efterlevs. Trots att 

regelverket är obligatoriskt och kan förväntas följas av samtliga börsnoterade företag 

inom EU har flera studier påvisat att så inte är fallet.  Bland annat har både Glaum och 

Street (2003) och Glaum m.fl. (2013) visat på en relativt låg efterlevnad av IFRS vilket har 
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lett till en diskussion om standardiserade redovisningsregler verkligen leder till ökad 

jämförbarhet. Även Amiraslani, Iatridis och Pope (2013) samt Misirlioğlu, Tucker och 

Yükseltürk (2013) har funnit liknande resultat. En förklaring till den ifrågasatta 

efterlevnaden kan vara den ökade komplexiteten som globala standarder har medfört i 

förhållande till nationella normer vilket har minskat legitimiteten för redovisningen när 

strukturen blivit svårare att förstå (Carrington m.fl. 2015). Även den faktor att länder har 

olika kontrollorgan för hur redovisningsstandarder implementeras samt kontrolleras kan 

ha en påverkan på graden av efterlevnad. Tidigare studier av Hartwig (2015) har 

exempelvis påvisat att det fanns skillnader i regelefterlevnad mellan Sverige och 

Nederländerna som hänförde sig till skillnader mellan hur företag kontrolleras i de olika 

länderna.  

 

Olika företagsspecifika faktorer kan också ha påverkat efterlevnaden. Street och Gray 

(2002) har bl.a. hittat ett positivt samband mellan börsnoterade företag och deras 

uppfyllelse av reglerna. Storlek på företaget verkar vara en viktig faktor i och med att flera 

studier hittat liknande samband (Eng och Mak 2003; Zeng m.fl. 2010; Iatridis 2011). Enligt 

Glaum m.fl. (2013) kan det bero på att större företag har mer resurser och kunskap som 

krävs för att utforma mer detaljerade rapporter i jämförelse med mindre företag. Popova 

m.fl. (2013) anger även att sambandet kan bero på att större företag oftast är större 

föremål för medias och analytikers intressen. 

 

En annan företagsspecifik faktor som har undersökts och visats ha påverkan på 

efterlevnaden av standarder är företagens skuldsättningsgrad. Enligt Eng och Mak (2003) 

har en högre grad av skuldsättning en negativ påverkan på företagets efterlevnad av 

standarderna. Även själva införandet av nya regler och standarder kan leda till 

komplikationer genom att företag exempelvis kan behöva göra om rutiner för att uppfylla 

de nya kraven eller att det saknas kompetens för att kunna uppfylla dem. Det kan medföra 

att regelefterlevnaden är lägre vid införandet för att sedan genom lärande bli bättre över 

tid vilket både Peng m.fl. (2008) och Hartwig (2015) har påvisat.  

 

Utöver diskussionen som har pågått kring efterlevnaden av internationella standarder 

har det även under en längre tid diskuterats vilken metod som är mest lämplig att 

använda för att spegla företags korrekta värden. Tidigare har anskaffningsvärden varit 
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det mest förekommande sättet för företag att redovisa sina tillgångar och skulder. 

(Carrington m.fl. 2015). Under senare tid i och med införandet av IFRS år 2005 har det 

dock blivit allt mer vanligt att tillgångar och skulder tas upp i företags redovisningar till 

dess verkliga värden. Bergin (2006) har visat att värderingar genom verkligt värde haft 

en positiv påverkan på flera företags resultat. Ett exempel är fastighetsbolaget 

Wallenstam som i samband med de nya reglerna gjorde uppskrivningar på sina tillgångar 

med 2 miljarder kronor, vilket 2005 gav dem ett resultat på 2,2 miljarder kronor (Bergin 

2006). När skulder och tillgångar tas upp till verkliga värden skapas det en möjlighet för 

företagsledningar att påverka dessa eftersom posterna baseras till stor del på 

uppskattningar. Laux och Leuz (2009) har hävdat att värderingar till verkligt värde är 

beroende av företagsledningars agerande i och med att beräkningarna är baserade på 

antaganden som ledningarna behöver göra. Dessa antaganden kan således lämna 

utrymme för företagsledningarna att försöka påverka beräkningarna av verkligt värde 

(Laux och Leuz 2009). 

 

Ökningen av antalet redovisade poster till verkligt värde har trots dess stöd från IFRS 

erhållit kritik. Bengtsson (2005) har bl.a. framfört att flera företag delade uppfattningen 

att det inte är möjligt att med säkerhet räkna ut framtida kassaflöden. Det finns för många 

osäkerhetsfaktorer som inflation, räntenivåer och andra faktorer som endast kan 

uppskattas av företagen men som i praktiken ligger utanför företagens kontroll 

(Bengtsson 2005). Även Jaggi, Winder och Lee (2010) har kritiserat värdering till verkligt 

värde då det blir allt för osäkert vid instabila och volatila marknader. Godfrey m.fl. (2010) 

sträckte sig så långt att de beskyllde verkliga värden i redovisningen som en bidragande 

faktor till finanskrisen 2008. Det gällde då framförallt banker och deras värdering av 

finansiella tillgångar. På grund av den redan turbulenta marknaden som rådde under 

2008 blev bankerna tvungna att göra betydande nedskrivningar på sina finansiella 

tillgångar, något som bidrog till ökad orolighet på finansmarknaden (Godfrey m.fl. 2010). 

Laux och Leuz (2009) har dock argumenterat för att kritiken mot verkliga värden och dess 

påverkan på finansiella kriser till viss del varit obefogad. De menar att det inte finns någon 

alternativ värderingsmetod som är bättre och även att historiska anskaffningsvärden är 

missvisande (Laux och Leuz 2009). 
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Den 1 januari 2013 infördes IFRS 13 som är den standard som reglerar vilka poster som 

kan tas upp till verkligt värde samt hur upplysningarna kring dessa beräkningar ska 

redovisas (IFRS Foundation 2016). Upplysningskrav har funnits även i tidigare 

standarder som behandlat verkliga värden men i och med IFRS 13 är reglerna 

uppdaterade och dessutom samlade på samma ställe.  

 

Upplysningskrav har precis som övriga standarder varit föremål för studier och Beyer 

m.fl. (2010) har funnit att kraven om upplysningar ökar jämförbarheten mellan företags 

finansiella rapporter vilket stämmer väl överens med ett av IFRS främsta syften. Hur väl 

kraven efterlevs har dock givit blandade resultat. Glaum m.fl. (2013) har visat på att 

endast 73 procent följde IFRS upplysningskrav medan Popova m.fl. (2013) funnit att 91,5 

procent följde IFRS upplysningskrav. I och med att forskningen går isär och få 

undersökningar har genomförts på IFRS 13 kommer denna studie undersöka graden av 

efterlevnad av standardens upplysningskrav. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att kontrollera efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 

samt undersöka hur olika faktorer påverkar graden av efterlevnad. De fem faktorer som 

undersöks är skuldsättningsgrad, företagsstorlek, bransch, kontrollorgan samt lärande. 

 

2. Praktiskt ramverk  

2.1 IFRS 13 – verkligt värde 

IFRS 13 definierar verkligt värde enligt punkt 9 som det pris som vid 

värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Syftet 

med värderingar till verkligt värde är att uppskatta priset vid värderingstidpunkten och 

ska bland annat ta hänsyn till tillgångens eller skuldens skick, plats och eventuella 

begränsningar. När värdet på en identisk tillgång eller skuld inte finns tillgängligt 

värderar företagen det verkliga värdet genom en värderingsteknik som maximerar 

användningen av observerbara data och minimerar användandet av icke observerbara 

data. 
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IFRS 13 tillämpas när en annan standard kräver eller tillåter att tillgångar eller skulder 

ska värderas till verkligt värde samt hur upplysningar om värderingar ska göras. Det 

verkliga värdet som uppskattas ska inte justeras för eventuella transaktionskostnader. 

När skulder värderas ska företag ta hänsyn till de olika kreditrisker som finns, skuldens 

verkliga värde ska återspegla risken för utebliven betalning. 

 

Värdering till verkligt värde delas upp i tre olika nivåer (1-3) där data på nivå 1 är högst i 

hierarkin. Det innebär att värderingar enligt nivå 1 består av mest tillförlitlig information.  

• Nivå 1, noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder 

vid värderingstidpunkten (IFRS 13, p 76).  

• Nivå 2, noterade priser som är direkt eller indirekt observerbara på liknande 

tillgångar eller skulder på aktiva marknader eller identiska tillgångar eller skulder 

på en marknad som inte är aktiv (IFRS 13, p 81).  

• Nivå 3, innebär att det inte finns någon observerbar data för tillgången eller 

skulden och innefattar antaganden om risker (IFRS 13, p 86-87).  

 

2.2 Upplysningskraven i IFRS 13 

Upplysningskraven framgår enligt punkt 91-99 i IFRS 13 och innebär i korthet följande. 

Företag ska lämna information om vilka värderingsmetoder och vilken data som har 

använts för att göra värderingar till verkligt värde. Även värderingarnas effekter på 

företagets resultat ska framgå i upplysningarna. Ett företag ska även bedöma vilken 

detaljnivå som krävs för att uppfylla upplysningskraven och hur mycket varje enskilt krav 

ska betonas.  De ska även uppskatta i vilken mån information ska slås samman eller delas 

upp och om dem som använder deras rapporter behöver ytterligare information för att 

kunna utvärdera den information som ges ut. 

 

3. Teoretisk referensram  

3.1 Teorier 

Studien utgår från tre olika teorier; positive accounting theory, signaleringsteorin och 

egendomsteorin. Dessa tre teorier ligger till grund för studiens hypoteser som sedan 

operationaliseras i metodavsnittet. 
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3.1.1 Positive accounting theory 

Tidigare studier av Watts och Zimmerman (1978) samt Hill m.fl. (2002) har visat på att 

företagsledningar kan använda finansiella rapporter som ett verktyg för att maximera 

ledningens egennytta istället för att försöka producera så användbara rapporter som 

möjligt. Watts och Zimmermans (1986) arbete ledde sedermera fram till deras teori 

positive accounting theory. Teorin handlar om att företagsledningar kan använda 

redovisningen som ett instrument för att uppnå mål istället för att skapa en rättvisande 

bild av företagens ekonomiska situation.  Positive accounting theory är en påbyggnad av 

agent principal teorin från Jensen och Meckling (1976). Enligt positive accounting theory 

skulle det kunna finnas incitament för företag att välja att inte följa upplysningskraven i 

IFRS 13 om företagens egennytta skulle vara större. 

 

3.1.2 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin av Spence (1973) är i grunden en teori som kan förklara 

informationsasymmetri på arbetsmarknaden. Grundteorin har genom åren omarbetats 

och anpassats till flera olika perspektiv. Ett exempel på en sådan omarbetning är den som 

gjordes av Ross (1977) som anpassade den till finansiella rapporter. Ross (1977) hävdar 

att på grund av informationsasymmetrin som finns mellan olika företag och marknaden 

vill företagen sända ut signaler till investerare för att framstå som en mer attraktiv och 

gynnsam investering. Företag kan signalera på olika sätt, exempelvis genom att ge ut mer 

information i finansiella rapporter än vad som krävs eller genom att undvika att ge ut 

information (Ross 1977). Genom dessa signaler kan företagen försöka påverka 

marknaden på det sätt som gynnar dem mest. Om företag gör bedömningen att de tjänar 

på att sända ut olika signaler skulle signaleringsteorin kunna ge indikationer på att det 

kan finnas skillnader i graden av efterlevnad av IFRS 13.   

 

3.1.3 Egendomsteorin 

Egendomsteorin är en teori som behandlar vilken sorts information som är rationell för 

företag att ge ut. Teorin går ut på att företag som presterar bra vill ge ut mindre 

information för att inte avslöja för mycket av verksamheten och för att inte locka till sig 

flera konkurrenter på marknaden (Verrecchia 1983). Teorin förklarar också att företag 

som presterar sämre vill ge ut mer information för att visa andra företag att de inte bör 

ge sig in på marknaden (Verrecchia 1983). Teorin gör gällande att det kan finnas känslig 
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information som t.ex. marginal-, tillväxt- och kapitalkostnadsmått som kan göra att 

företag är mer eller mindre benägna att dela med sig av den då det kan gynna 

konkurrenter. Det skulle således enligt egendomsteorin kunna finnas incitament för 

företag att välja att inte följa IFRS 13.  

 

3.2 Hypotesformulering 

3.2.1 Skuldsättning 

Enligt Jensen och Meckling (1976) kan det för företag i en hypotetiskt helt oreglerad värld 

vara rationellt att ge ut finansiella rapporter för att minska informationsasymmetrin, 

vilket enligt Hail och Leuz (2006) samt Leuz och Schrand (2009) skulle minska företagens 

kapitalkostnader. En hög skuldsättningsgrad skulle kunna leda till ökade krav från 

investerare som pressar företagen att ge ut mer information.  Mer information kan 

fungera som en trygghet gentemot banker och andra kreditgivare. Desto mer information 

som företagen lämnar ut desto säkrare bedömningar kan deras kreditgivare göra. 

Företagen vill maximera sitt egenintresse genom att ge ut mera information och på så sätt 

hålla en god relation till investerare och kreditgivare. Det skulle kunna förklaras av 

positive accounting theory. Då ett ökat utgivande av information från företagen kan 

minska företagens kapitalkostnader vilket både Hail och Leuz (2006) samt Leuz och 

Schrand (2009) hävdar i sina artiklar kan det antas att företag med en hög skuldsättning 

har en högre grad av efterlevnad än företag med låg skuldsättningsgrad. Trots att Eng och 

Mak (2003) samt Hartwig (2015) argumenterar åt motsatt håll att det skulle kunna finnas 

ett negativt samband mellan skuldsättning och grad av regelefterlevnad förväntar sig 

denna studie ett positivt samband vilket leder fram till hypotes ett: 
 

H1: Företag med hög skuldsättningsgrad har högre grad av efterlevnad av IFRS 13. 

 

3.2.2 Storlek 

Stora företag utsätts generellt sett för mer omfattande granskningar och kontroller än 

mindre företag. På grund av ökad uppmärksamhet från externa intressenter kan det vara 

viktigare för stora företag att skicka ut signaler i och med att de är mer påverkade av 

omvärlden. Signaleringsteorin skulle kunna användas för att förklara skillnaden mellan 

storleken på företag och graden av information som ges ut. Zeng m.fl. (2010) samt Iatridis 
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(2011) har i sina studier funnit ett positivt samband mellan företagsstorlek och i vilken 

grad de efterföljer IFRS. Det ger oss en indikation på att större företag borde ha en högre 

efterlevnad av IFRS 13 än mindre företag. Enligt Glaum m.fl. (2013) kan det som tidigare 

nämnts bero på att större företag har mer resurser och den kunskap som krävs för att 

uppfylla reglerna. Motsatsvis har Street och Bryant (2000) samt Street och Gray (2002) 

inte funnit något positivt samband mellan företagsstorlek och grad av efterlevnad. Även 

fast det finns studier som inte hittat något samband mellan storlek på företag och 

regelefterlevnad finns det många studier som gör det. Det leder fram till hypotes två:  

 

H2: Större företag har högre grad av efterlevnad av IFRS 13 än mindre företag. 

 

3.2.3 Bransch 

Olika branscher har olika sorters tillgångar som kan vara mer eller mindre känsliga för 

informationsutbyten. Fastighets-, skogs- och bankbranschen har till skillnad från många 

andra branscher branschspecifika tillgångar som värderas till verkliga värden enligt nivå 

3 i IFRS 13. Dessa tillgångar kan vara mer eller mindre lätta att värdera. Fastigheter har 

till exempel ofta ett marknadsvärde som går att uppskatta relativt enkelt till skillnad från 

finansiella instrument som kan vara svåra att översätta till ett verkligt värde i 

redovisningen. Informationsaspekten skulle kunna förklara eventuella skillnader mellan 

branscher som har olika svåra tillgångar att värdera, som fastigheter och finansiella 

instrument. Egendomsteorin skulle kunna appliceras och förklara att företag i en bransch 

med känsliga tillgångar följer reglerna sämre för att de inte vill lämna för mycket 

information till sina konkurrenter. Även positive accounting theory skulle kunna tänkas 

förklara dessa skillnader. Företag inom vissa branscher kan tänkas öka egennyttan genom 

att inte dela med sig av för mycket information trots att det strider mot regelverket. 

Banksektorns största post av värderingar till verkligt värde består av avancerade 

finansiella derivat. Dessa består av känslig information vilket kan skapa incitament för 

banker att ge ut så lite information som möjligt för att inte riskera att ge ut för mycket 

information till konkurrenter. Både fastighets- och skogsbranschen innehåller mindre 

avancerade tillgångar som bör vara lättare att värdera än banksektorns, vilket borde 

generera en högre efterlevnad. Det leder till hypotes tre: 
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H3: Fastighets- och skogsbranschen följer upplysningskraven till högre grad än 

bankbranschen. 

 

3.2.4 Kontrollorgan 

Hope (2003) har visat på betydelsen av kulturella normer och uppbyggnaden av 

rättssystem vid utgivande av finansiell information. Finland har tidigare under en längre 

tid varit en del av Sverige och har fortfarande många likheter med Sverige. En skillnad är 

dock att Nasdaq Helsinki kontrolleras av ett statligt kontrollorgan medan Nasdaq 

Stockholm kontrolleras av ett privat organ. Nasdaq Helsinki kontrolleras av det statliga 

finska kontrollorganet The Financial Supervisory Authority till skillnad från Nasdaq 

Stockholm som kontrolleras av dem själva. Det svenska förfarandet att utföra 

redovisningstillsynen har erhållit mycket kritik för att det är börsen själva som har i 

uppdrag att granska de företag som är listade på Nasdaq Stockholm (Hellman 2011). Även 

Nasdaq Stockholm har påpekat att de inte är bäst lämpade att utföra granskningen vilket 

har lett till en statlig utredning i frågan (Finansinspektion 2014). Utredningen som 

avslutades 2015 har kommit med ett lagförslag som skulle innebära att 

Finansinspektionen tar över börsens uppdrag (Statens offentliga utredningar 2015). 

Detta har dock inte anammats ännu. Att ett privat organ som Nasdaq Stockholm ska 

granska börsnoterade företag som till viss del kan ses som deras kunder borde innebära 

en minskad reglering i jämförelse med det statliga organet som granskar Nasdaq Helsinki 

och bör anses som oberoende. Det leder fram till hypotes fem: 

 

H4: Svenska företag har en lägre grad av efterlevnad av IFRS 13 än finska företag. 

 

3.2.5 Lärande 

Tidigare studier har hittat positiva samband mellan efterlevnaden av redovisningsregler 

och förändring över tid (Peng m.fl. 2008; Hartwig 2015). Företag anpassar sig bättre efter 

nya redovisningsregler desto längre tid som passerar från införandet. Det skulle kunna 

bero på att de får längre tid på sig att lära sig de nya reglerna genom att exempelvis 

diskutera med revisorer, analytiker, förändra rutiner osv. Eventuella oklarheter hinner 

även redas ut med standardsättare vilket genererar en bättre förståelse för reglerna. IFRS 

13 infördes den 1 januari 2013 och underlaget från företagen som studien undersöker 

hämtas från år 2014 och 2015. Det har således inte gått så lång tid från det att standarden 
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infördes vilket gör det intressant att studera om efterlevnaden av IFRS 13 förändrats 

mellan åren. Det leder fram till hypotes sex: 

 

H5: Efterlevnaden av IFRS 13 är högre år 2015 i jämförelse med år 2014.  

 

4. Metod 

4.1 Undersökningsdesign  

För att besvara studiens syfte inhämtas information från årsredovisningar. Vid 

undersökningar som baseras på årsredovisningar kan både en kvalitativ och kvantitativ 

metod användas (Saunders, Lewis, och Thornhill 2016). När undersökningen går ut på att 

studera sambandet mellan olika numeriska variabler är det dock mest lämpligt att 

använda en kvantitativ metod (Saunders, Lewis, och Thornhill 2016), varav studien 

baseras på sådan data. Studien utgår från befintliga teorier för att med hjälp av dessa tolka 

resultatet, det vill säga en deduktiv ansats. Data bearbetas med hjälp av en multivariat 

regressionsanalys. 

 

För att undersöka om respektive företag efterlever upplysningskraven i IFRS 13 används 

punkt 93 som utgångspunkt. I punkt 93 framgår 13 specifika upplysningskrav som ska 

följas av företagen när de värderar sina tillgångar och skulder till verkligt värde. Varje 

upplysningskrav kodas med 1 om de uppfyller kravet och 0 om de inte uppfyller kravet. I 

de fall ett krav inte är applicerbart för ett företag stryks det för att företagen inte ska 

straffas för att de inte uppfyller krav som inte är applicerbara. Med hjälp av kodningen 

skapas ett index för varje företag som anger till vilken grad företaget följer kraven. 

Användandet av en skala mellan 0 och 1 vid bedömningarna av varje krav har använts i 

tidigare studier och syftar främst till att minska graden av subjektiva bedömningar 

(Glaum m.fl. 2013). Däremot medför bedömningen av uppfyllnad av upplysningskraven 

oundvikligen en viss grad av subjektiv bedömning som författarna måste förhålla sig till. 

För att minska påverkan av subjektiva bedömningar analyseras årsredovisningarna så 

enhetligt som möjligt efter en checklista.  
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4.2 Data  

Urvalet av företag hämtas från Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Studiens data 

samlas in från respektive börs genom att kontrollera vilka företag som är listade på 

börserna april 2017. Företag som var listade under 2014 samt 2015 och som inte är 

listade vid inhämtningen av data utelämnas från studien. Detta skulle kunna påverka 

resultatet i form av survivorship bias. Valet av två nordiska länder görs för att få tidigare 

studier är gjorda på det samt för att båda länderna lämpar sig bra på de variabler som 

studien ska undersöka. Sverige är studiens ursprungsland och i jämförelse med Finland 

har de ett annorlunda kontrollorgan för börsen vilket är en av faktorerna som studien 

undersöker i förhållande till regelefterlevnad.  

 

Urvalet av företag specificeras till tre branscher. De tre utvalda branscherna är bank-, 

fastighets- och skogsbranschen. Valet av just dessa tre branscher motiveras av att 

företagen inom dem har relativt många branschspecifika värderingar till verkliga värden 

enligt nivå 3 i värderingshierarkin. Upplysningskraven i IFRS 13 ställer flera krav som 

endast är applicerbara för upplysningar enligt nivå 3 och det är därmed relevant att 

endast inkludera företag inom branscher som ska följa de reglerna. För att avgöra vilka 

bolag som tillhör de tre branscherna används samma indelning som Nasdaq OMX Nordic 

tillämpar.  

 

I och med att IFRS 13 infördes 2013 sker granskningen av de utvalda bolagen för år 2014 

och 2015. Detta för att företagen ska ha fått tid på sig att anpassa sina rutiner till de nya 

reglerna och att företag med brutna räkenskapsår inte ska ge missvisande resultat. Valet 

att samla in data från två efterföljande år görs för att kunna undersöka om graden av 

efterlevnad skiljer sig mellan 2014 och 2015. Företagens årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2014 och 2015 hämtades från företagens hemsidor. 

 

Många av företagen som undersöks har flera olika sorters tillgångar. Fastighets- och 

skogsbolag har till exempel inte bara fastigheter och skog på tillgångssidan utan även 

finansiella instrument. Studien begränsas till att endast kontrollera specificerade 

tillgångar för varje bransch. Inom fastighetsbranschen kontrolleras endast företagens 

förvaltningsfastigheter och inom skogsbranschen kontrolleras bara tillgången skog. Inom 

banksektorn kontrolleras endast finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Om 
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ingen avgränsning görs kan resultaten gällande fastighets- och skogsbolagen riskera att 

bli missvisande eftersom de finansiella tillgångarna skulle försämra informationen om 

företagen följer upplysningskraven vid värderingen av förvaltningsfastigheter och 

skogsinnehav. 

 

För att kunna tolka företagens årsredovisningar ställs kravet att de ska finnas tillgängliga 

på svenska eller engelska. Företagen måste också ha tillgångar som värderas till verkligt 

värde. För samtliga medverkande företag finns paneldata vilket innebär att samtliga 

företagen har data från både 2014 och 2015. Studiens totala antal observationer och 

bortfall redovisas i tabell 4.2. 

 

 
 

4.3 Operationalisering  

Upplysningskraven i IFRS 13 punkt 93 består av 13 specifika krav. För att underlätta 

förståelsen av kravens innebörd operationaliseras varje krav och sammanfattas till dess 

viktigaste innehåll. De sammanfattade upplysningskraven återfinns i tabell 4.3 och den 

fullständiga versionen hittas i bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.2. Urval.

Finska Svenska Totalt

Grundurval 40 58 98

Bortfall 18 2 20

Saknar verklig värde 8 2 10

Enbart finska årsrapporter 10 10

Underlag för studien 22 56 78
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Tabell 4.3. IFRS 13, punkt 93.

A) För återkommande värdering av verkligt värde ska värderingen anges vid 
rapportperiodens slut. Vid icke återkommande värdering ska skälen till dessa värderingar 

anges.

B) Den nivå i värderingshierarkin som värderingarna till verkligt värde hänförs till ska anges 
(Nivå 1, 2 eller 3)                                                                                                                                                               

C) Överföringar mellan nivå 1 och 2 i värderingshierarkin ska anges tillsammans med skälen 
till överföringarna och principerna för när överföringarna anses ha ägt rum.

D) Vid användande av nivå 2 och nivå 3 i hierarkin för verkligt värde ska en beskrivning av 
värderingstekniken anges och de indata som använts vid värderingen. Om en förändring 
av värderingsteknik gjorts ska information om den samt skälen till denna anges. Vid 

värdering enligt nivå 3 ska kvantitativ information om betydande icke observerbara 
indata lämnas. Sådan kvantitativ information måste dock inte anges om den är hämtad 
direkt från tredje part utan egen påverkan.

E) För återkommande värdering till verkligt värde enligt Nivå 3 ska det finnas en avstämning 
av ingående och utgående balanser med separat information om förändringar under 
perioden som kan tillskrivas

i) den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i resultatet

ii) den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i övrigt totalresultat

iii) inköp, försäljning, emissioner och betalningar (separat information om varje)

iv) beloppen för eventuella överföringar till eller från Nivå 3, skälen till överföringarna 
och företagets principer för att bestämma när överföringen har skett.

F) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde enligt nivå 3 
ska beloppet av den totala vinst eller förlust för perioden redovisas.

G) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde enligt nivå 3 
ska det finnas en beskrivning av de värderingsprocesser som företaget använder.

H) För återkommande värderingar till verkligt värde enligt Nivå 3;

i) Ge en förklarande beskrivning av hur känslig värderingen till verkligt värde är för 
förändringar i icke observerbara data.

ii) Finansiella tillgångar och skulder ska ett företag ange detta och lämna upplysningar om 
effekten av dessa ändringar. Företaget ska upplysa om hur effekten av en ändring till ett 
rimligt möjligt alternativt antagande beräknas.

I) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde ska företaget 
upplysa om detta och skälet till att den icke finansiella tillgången används på ett annat sätt 

än det maximala och bästa.
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4.4 Variabler 

I den multivariata linjära regressionen som studien använder är det index som baseras på 

efterlevnaden av upplysningskraven den beroende variabeln. De fem oberoende 

variablerna och som framgår av hypoteserna är skuldsättning, storlek, bransch, 

kontrollorgan och lärande. 

 

Skuldsättningen definieras som företagens totala skulder dividerat med 

balansomslutning vilket ger ett kvotvärde mellan 0-100%. Storlek definieras som 

företagens balansomslutning i miljontals svenska kronor. I och med att studien består av 

både svenska och finska bolag väljs en gemensam valuta för samtliga bolag, den valuta 

som används är svenska kronor. För att göra de olika valutorna jämförbara används den 

genomsnittliga växelkursen för december månad för respektive bolagsår. 2014 var den 

genomsnittliga växelkursen SEK/EUR i december 9,3883 respektive 9,2490 för 2015 

(Riksbanken 2017). Dessa växelkurser används för att omvandla de finska bolagens 

balansomslutningar till svensk valuta. Branschindelningen sker med utgångspunkt från 

Nasdaq OMX Nordics listor för huvudsaklig affärsverksamhet. De affärsverksamheter som 

är aktuella för studien är råvaror där skogsbolag är listade och finans där både banker och 

fastighetsbolag ryms. Inom de båda affärsverksamheterna gås samtliga företag igenom 

för att välja ut de företag som sysslar med bank-, fastighets- och skogsverksamhet. 

Kontrollorganen skiljer sig mellan Sverige och Finland och indelningen mellan länderna 

görs med hänsyn till vart bolagen har sitt huvudkontor. Bolag som är registrerade på både 

Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki får alltså sin hemvist bestämd genom vart bolaget 

har sitt huvudkontor. Lärande undersöks genom att jämföra skillnaden i regelefterlevnad 

av index mellan år 2014 och 2015. 

 

4.5 Forskningsmodell 

Studien undersöker sambandet mellan olika variabler genom en multivariat 

regressionsanalys likt tidigare studie av Hartwig (2015). I en multivariat 

regressionsanalys ses den beroende variabeln som en funktion av en konstant och två 

eller flera oberoende variabler (Djurfeldt och Barmark 2009). Genom en 

regressionsanalys är det möjligt att isolera de variabler som undersökningen vill studera 
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(Djurfeldt och Barmark 2009). I studien genomförs den multivariata regressionsanalysen 

med en signifikansnivå på 5%.  

 

Innan regressionsanalysen genomförs behöver de oberoende variablerna som används i 

modellen kontrolleras att de inte korrelerar för mycket med varandra. För högt 

korrelerade variabler riskerar att påverka förklaringskraften av resultatet från 

regressionsanalysen negativt och det blir därmed svårare att säga någonting om hur den 

beroende variabeln påverkas av de oberoende variablerna (Djurfeldt och Barmark 2009). 

Samtliga variabler kontrolleras genom en bivariat analys i form av ett Pearson 

korrelationstest. Som kritiska värden för korrelationstestet används -0,8 och +0,8 vilket 

är i linje med vad som är acceptabelt enligt tidigare studier (Farrar och Glauber 1967).  

 

En annan förutsättning för att kunna utföra en regressionsanalys är att variablerna är 

approximativt normalfördelade (Djurfeldt och Barmark 2009). Samtliga variabler inom 

studien har testats och alla förutom storlek är approximativt normalfördelade. Denna 

variabel behöver därför justeras och det kan göras genom en logaritmering (Djurfeldt och 

Barmark 2009). Genom att logaritmera totala tillgångar blir variabeln storlek 

approximativt normalfördelad i och med att spridningen minskar. 

 

Utöver den linjära regressionen kontrolleras även Variance Inflation Factors (VIF) 

värdena för respektive variabel. VIF används för att undersöka hur de oberoende 

variablerna tillsammans med varandra korrelerar med den beroende variabeln. Studien 

använder sig av ett kritiskt VIF-värde på 4. Har en variabel ett VIF-värde över 4 utesluts 

den från testet. 

 

5. Resultat och analys 

5.1 Deskriptiv statistik 

Utifrån det index som skapats finner studien att alla de undersökta branscherna har minst 

lika bra eller bättre regelefterlevnad år 2015 i jämförelse med året innan. Det framgår 

även att det årliga snittet för samtliga deltagande företag har förbättrats från 2014 till 

2015. Detta innebär att regelefterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 har förbättrats 

bland de undersökta företagen. Resultaten redovisas i diagram 5.1. 
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Diagram 5.1 – Efterlevnad av IFRS 13, punkt 93. 

 

När det gäller de olika undersökta variablerna framgår det att det finns stora skillnader 

både mellan de olika branscherna och länderna. Det är främst skuldsättning och storlek 

som skiljer sig mellan branscherna och mellan Finland och Sverige. Det är den svenska 

finansbranschen som ligger till stor grund för det med höga skuldsättningar och stora 

balansomslutningar. Den svenska skogsbranschen har den lägsta skuldsättningen bland 

observationerna medan den finska finansbranschen är den bransch med lägst 

balansomslutningar, vilket ses i tabell 5.1.1.  

 

 

Tabell 5.1.1. Fördelning av observationernas skuldsättning och storlek.

Finska Svenska

Snitt skuldsättning 64.10% 69.30%
Bank 76.40% 93.50%
Fastighet 55.00% 62.80%
Skog 51.50% 46.70%

Snitt storlek (MSEK) 43 192 311 324

Bank 15 728 1 160 841

Fastighet 22 251 21 142
Skog 124 869 94 750
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Det är relativt stora skillnader i antalet observationer mellan de olika branscherna, där 

fastighetsbranschen är överrepresenterad och står för 59% av samtliga observationer. 

Skogsbranschen är den bransch som har minst antal observationer, åtta stycken vilket 

representerar 10,3% av samtliga observationer. Antalet svenska observationer är 

överrepresenterade med 56 stycken i jämförelse med 22 stycken finska. Den kompletta 

fördelningen visas i tabell 5.1.2. 

 

 

 

5.2 Korrelation 

I korrelationstestet framgår det att ingen av de oberoende variablerna har en korrelation 

som överstiger det kritiska värdet på -0,8 alternativt +0,8, vilket innebär att deras 

påverkan på varandra är svag. I och med att ingen av variablerna har en kritisk korrelation 

kan alla variabler användas i modellen. Den fullständiga korrelationen mellan de olika 

variablerna framgår i tabell 5.2.  

 

Tabell 5.1.2. Fördelning av observationer mellan bransch och land.

Fördelning mellan bransch Finska Svenska Totalt

Bank 10 14 24 (30,7%

Fastighet 8 38 46 (59,0%)

Skog 4 4 8 (10,3%)

Fördelning mellan länder

Finland 22 (28,2%)

Sverige 56 (71,8%)
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5.3 Regression 

I och med att korrelationen mellan alla oberoende variabler är kontrollerad används 

samtliga variabler som underlag för studiens regression. Den linjära regressionen ger ett 

R-kvadratvärde på 0,246. R-kvadratvärdet anger modellens förklaringskraft och kan 

utläsas som ett procenttal som anger hur mycket av variationen i den beroende variabeln 

som kan förklaras av de oberoende variablerna. Enligt regressionen kan 24,6% av 

variationen i indexet förklaras av förändringar i de oberoende variablerna, vilket innebär 

att det finns ett samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. 

Modellen har ett signifikansvärde på 0,002 och då studien använder en signifikansnivå på 

5% är modellen användbar för att studera studiens variabler.   

 

Resultatet av koefficienterna från regressionen och som avser de oberoende variablernas 

enskilda påverkan på konstanten redovisas i tabell 5.3. Variabeln fastighet har uteslutits 

från testet på grund av multikollinaritet. Tabell 5.3 visar även att ingen variabel har ett 

VIF-värde som överstiger det kritiska värdet på 4, vilket innebär att variablerna inte 

korrelerar tillsammans för mycket. 

 

Tabell 5.2. Korrelation mellan beroende och oberoende variabler.

Index Skuldsättning Bank Fastighet Skog Storlek Kontrollorgan Lärande

Index 1 -0,313 -0,438 0,345 0,107 0,028 0,015 0,077

Sig. (2-tailed) 0,005 0,000 0,002 0,351 0,805 0,893 0,503

N 78 78 78 78 78 78 78 78
Skuldsättning -0,313 1 0,706 0,439 0,363 0,457 -0,135 -0,025

Sig. (2-tailed) 0,005 0,000 0 0,001 0 0,237 0,825

N 78 78 78 78 78 78 78 78

Bank -0,438 0,706 1 -0,799 -0,225 0,237 0,199 0

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,047 0,037 0,08 1

N 78 78 78 78 78 78 78 78

Fastighet 0,345 -0,439 -0,799 1 -0,405 -0,363 -0,288 0

Sig. (2-tailed) 0,002 0 0 0 0,001 0,011 1

N 78 78 78 78 78 78 78 78
Skog 0,107 -0,363 -0,225 -0,405 1 -227 0,164 0

Sig. (2-tailed) 0,351 0,001 0,047 0 0,045 0,152 1.000

N 78 78 78 78 78 78 78 78
Storlek 0,028 0,457 0,237 -0,363 0,227 1 -0,189 0,039

Sig. (2-tailed) 0,805 0 0,037 0,001 0,045 0,097 0,734

N 78 78 78 78 78 78 78 78
Kontrollorgan 0,015 -0,135 0,199 -0,288 0,164 -0,189 1 0

Sig. (2-tailed) 0,893 0,237 0,08 0,011 0,152 0,097 1

N 78 78 78 78 78 78 78 78
Lärande 0,077 -0,025 0 0 0 0,039 0 1

Sig. (2-tailed) 0,503 0,825 1 1 1 0,734 1
N 78 78 78 78 78 78 78 78
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5.3.1 Skuldsättning 

Tidigare forskning av både Hail och Leuz (2006) samt Leuz och Schrand (2009) har 

påvisat ett positivt samband mellan skuldsättning och regelefterlevnad. Att företag med 

högre skuldsättning har högre grad av regelefterlevnad. Resultatet i denna studie visar 

inte på ett liknande samband mellan skuldsättning och regelefterlevnad av IFRS 13. Beta-

värdet på -0,077 indikerar inte på något samband i och med dess höga (icke-signifikanta) 

p-värde på 0,576. Studien kan således inte heller uttala sig kring tidigare forskning av Eng 

och Mak (2003) samt Hartwig (2015) som har påpekat att företag med hög skuldsättning 

ger ut mindre information och på så sätt har en lägre grad av regelefterlevnad. Utifrån 

Hail och Leuz (2006) samt Leuz och Schrand (2009) studier kan det ifrågasättas om 

företag med hög skuldsättning upplever sig vara tillräckligt pressade för att ge ut mer 

information och därmed följer redovisningsregler till högre grad. Med tanke på det icke-

signifikanta resultatet och att tidigare studier pekar åt olika håll kan det diskuteras på 

vilket sätt positive accounting theory förhåller sig till skuldsättningsgrad och 

regelefterlevnad i och med att studien inte finner stöd för det förväntade sambandet. 

  

5.3.2 Storlek 

Variabeln storlek visar inte på något positivt samband med regelefterlevnaden av IFRS 13 

i och med dess p-värde på 0,073 samt beta-värde på 0,016. Det innebär att resultatet inte 

är statistiskt säkerställt med en signifikansnivå på 5%. Däremot visar det på en indikation 

att storlek har ett positivt samband med regelefterlevnaden. Tidigare forskning av Zeng 

m.fl. (2010), Iatridis (2011) samt Hartwig (2015) har visat på ett positivt samband mellan 

företagsstorlek och regelefterlevnad. Faktorer som har tagits upp av bland annat Glaum 

m.fl. (2013) för att förklara detta samband är att större företag har mer resurser för att 

Tabell 5.3. Regressionsanalys 

Beta Std. Error Sig. VIF

Konstant 0,847 0,089 0

Bank -0,132 0,044 0,004 2,451

Skog -0,051 0,054 0,342 1,57

Kontrollorgan 0,046 0,033 0,165 1,294

Lärande 0,016 0,026 0,535 1,007

Skuldsättning -0,077 0,137 0,576 3,354

Storlek 0,016 0,009 0,073 1,751
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kunna uppfylla alla krav samt att de har mer kunskap för att göra korrekta upplysningar. 

Att stora företag följer IFRS 13 i högre grad än mindre företag kan eventuellt även 

förklaras av signaleringsteorin. Större företag utsätts för mera exponering gentemot 

omvärlden och får högre krav på sig att uppfylla samhällets förväntningar och bör därmed 

följa redovisningsregler i högre grad. I och med att studien inte når ett signifikant resultat 

ska det nämnas att eftersom andra studier av bl.a. Street och Bryant (2000) inte hittat 

något samband kan resultatet inte tolkas som säkert.  

 

5.3.3 Bransch  

Från variabeln bransch har kategorin fastighet uteslutits från regressionen på grund av 

multikollinaritet. I resultatet framgår det att kategorin skog har ett beta-värde på -0,051. 

Något samband kan dock inte säkerställas i och med dess höga (icke-signifikanta) p-värde 

på 0,342. Det höga värdet gör det således svårt att tolka några indikationer av dess 

påverkan. Till skillnad mot både fastighet och skog går det att se ett signifikant samband 

gällande banksektorn. Beta-värdet från resultatet visar -0,132 med ett p-värde på 0,004. 

Det går därmed med en signifikansnivå på 5% utifrån studiens resultat säga att 

banksektorn har en negativ påverkan på efterlevnaden av IFRS 13. 

 

Banksektorns största post av tillgångar som värderas till verkliga värden består av 

finansiella derivat. Eftersom att denna tillgång till stor del består av känslig information 

om hur derivaten är uppbyggda skulle det både enligt egendomsteorin och positive 

accounting theory kunna vara rationellt för banker att ge ut så lite information som 

möjligt om dessa. Detta för att inte riskera att ge ut värdefull information till 

konkurrenter. Denna aspekt kan vara en bidragande orsak till att bankbranschen visar på 

en signifikant lägre efterlevnad av IFRS 13 än de andra branscherna. Det är däremot svårt 

att säga om det negativa sambandet för bankbranschen beror på att de medvetet inte vill 

riskera att gynna konkurrenter och därför är extra restriktiva med vilken information de 

ger ut. En annan förklaring till det negativa sambandet skulle kunna vara att tillgångarna 

är mer komplexa vilket gör det svårare att göra korrekta upplysningar kring.  

 

Tidigare forskning av Glaum m.fl. (2013) och Popova m.fl. (2013) har visat att det finns 

skillnader på efterlevnaden utifrån vilka sorts tillgångar som används.  Det resultat som 
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denna studie kommer fram till styrker den tidigare forskningen inom området att det 

finns skillnader i regelefterlevnad mellan olika branscher. 

 

5.3.4 Kontrollorgan  

Skillnaden mellan Finland och Sverige som ses i diagram 5.1 är inte särskilt stor, 93,5% 

regelefterlevnad för de finska företagen i jämförelse med 93,1% för de svenska. I 

regressionen analyseras sambandet mellan ländernas efterlevnad gentemot indexet. I 

linje med vad man kan förvänta sig enligt den lilla skillnaden i diagram 5.1 visar resultatet 

inget signifikant samband gentemot indexet beroende av vilket land de medverkande 

företagen kommer från. Beta-värdet i tabell 5.3 visar 0,046 med ett icke-signifikant p-

värde på 0,165. Variabeln visar därmed inte heller på någon indikation att det har 

betydelse vilket land de observerade företagen kommer från och vilket kontrollorgan som 

kontrollerar företagens rapporter. Resultatet går emot tidigare forskning av Hope (2003) 

då studien inte finner några signifikanta skillnader mellan de olika kontrollorganen. Den 

kritik som Hellman (2011), Finansinspektionen (2014) och Statens offentliga utredningar 

(2015) framfört gällande Nasdaq Stockholms sätt att granska de listade företagen verkar 

inte ha någon substans. Att det finns förslag att förändra kontrollorganet för Nasdaq 

Stockholm förefaller så långt denna studie kan bidra inte som ett rimligt förslag då studien 

inte finner något signifikant resultat att det skulle finnas någon skillnad mellan de olika 

kontrollorganen. Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen tror att de gör ett dåligt jobb 

men studien kan inte hitta något stöd för det.  

 

5.3.5 Lärande  

Att de medverkande företagen i studien förbättrade sin regelefterlevnad från år 2014 till 

2015 ses i diagram 5.1 även fast skillnaderna inte var särskilt stora. År 2014 var den totala 

efterlevnaden av IFRS 13 bland de medverkande företagen 91,88% mot 94,76% år 2015. 

Resultatet visar ett beta-värde på 0,016 och ett p-värde på 0,535. Det betyder att det 

statistiskt sett inte kan sägas att det är någon signifikant skillnad mellan åren. Studiens 

resultat kan således inte bekräfta det både Peng m.fl. (2008) och Hartwig (2015) tidigare 

konstaterat att företags lärande av nya regler ökar med tiden. Att resultatet inte är 

signifikant skulle kunna bero på att företagen redan hunnit anpassa sig till de nya 

reglerna. IFRS 13 infördes den 1 januari 2013 men var känd flera år tidigare och företagen 

på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm hade eventuellt redan börjat anpassa sin 
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rapportering efter de kommande reglerna innan införandet. Hade studien genomförts 

mellan år 2013 och 2014 kanske skillnaderna hade varit större och med det även 

signifikansen. 

 

5.4 Hypotesprövning 

Resultatet visar inte på något samband mellan graden av efterlevnad av 

upplysningskraven i IFRS 13 och företags skuldsättningar. I och med att studien inte 

finner ett signifikant samband kan inte H1 accepteras. Det innebär att med 5% 

signifikansnivå kan studien inte fastställa att företag med högre skuldsättning har en 

högre efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13.  

 

Sambandet mellan företagens storlek och efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 

har ett p-värde på 0,073 och visar en indikation av ett positivt samband. Med en 

signifikansnivå på 5% är dock inte resultatet tillräckligt starkt för att H2 ska kunna 

accepteras. Det innebär att studien inte kan säkerställa att större företag har en högre 

grad av efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13 än mindre företag.  

 

Mellan de olika branscherna är det endast banksektorn som uppnår ett signifikant 

resultat. Resultatet visar på att banksektorn har ett negativt samband med efterlevnaden 

av upplysningskraven i IFRS 13. H3 accepteras med 5% signifikansnivå, vilket innebär att 

banksektorn har lägre regelefterlevnad än de övriga branscherna.  

 

Sambandet mellan kontrollorgan och efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 är 

inte signifikant med 5% signifikansnivå. Studien kan således inte visa något samband som 

styrker att kontrollorgan påverkar regelefterlevnaden vilket gör att H4 förkastas.  

 

Studien finner heller inget signifikant samband som påvisar att tiden skulle ha en positiv 

påverkan på graden av regelefterlevnad. Detta leder till att studiens sista hypotes H5 

förkastas. Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 kan inte fastställas som högre år 

2015 i jämförelse med 2014 med 5% signifikansnivå. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att kontrollera efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vilket 

är gjort för svenska och finska börsnoterade bolag. Resultatet visar på en generellt sett 

hög efterlevnad. Den totala regelefterlevnaden av de 13 upplysningskraven hamnade på 

93,32%.  

 

En undersökning av flera variabler som kan påverka efterlevnaden av reglerna har gjorts 

för att se om det finns något samband. Av de fem variablerna som alla utformades som 

hypoteser var det endast en som erhöll resultat med ett signifikant samband. Det var 

banksektorn under variabeln bransch som visade sig ha en påverkan för efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13. Sambandet var negativt vilket innebär att företag inom 

banksektorn följer upplysningskraven till lägre grad i jämförelse med de övriga två 

medverkande branscherna fastighet och skog.  

 

Variabeln storlek visade en indikation på att det kan ha ett samband med regelefterlevnad 

men resultatet var för svagt för att kunna säkerställas. För de övriga tre variablerna 

skuldsättning, kontrollorgan och lärande kunde inga samband eller några tendenser 

utläsas.  

 

Resultatet visar regelefterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 för svenska och finska 

börsnoterade bolag inom bank-, fastighets-, och skogsbranschen. Resultatet kan ha 

påverkats av urvalet av branscher och de specificerade tillgångar som studien 

kontrollerar. Bank, fastighet, och skog är dock de tre branscher som främst kan kopplas 

samman med värderingar till verkligt värde enligt nivå 3 och bör således ge en rättvisande 

bild av den totala regelefterlevnaden. Det kan finnas samband som denna studie inte 

finner på grund av det låga antalet observationer. Med fler antal observationer skulle 

eventuellt flera samband kunna utläsas.  
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6.1 Vidare studier 

Tidigare forskning inom vad som påverkar graden av efterlevnad av redovisningsregler 

går likt denna studie isär vilket motiverar fortsatta studier inom området. För att göra 

undersökningens resultat generaliserbart för Europa bör framtida studier undersöka 

flera europeiska länder. Dels för att se om regelefterlevnaden skiljer sig mellan länder 

men även för att det kan finnas kulturella och institutionella faktorer som påverkar 

resultatet. Framtida studier kring upplysningskraven i IFRS 13 kan även fokusera på varje 

enskilt krav för att erhålla mer kunskap om vilka faktorer som påverkar företagens 

redovisningsregelefterlevnad. Denna studie har använt sig av tre branscher som i stor 

utsträckning använder sig av värderingar till verkligt värde. För att kunna säga något mer 

om hela populationen kan flera företag från andra branscher undersökas då även dessa 

kan använda sig av värderingar till verkliga värden i enlighet med IFRS 13. Fortsatta 

studier kan även undersöka andra variabler för att se hur de påverkar graden av 

regelefterlevnad. 
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Bilaga 1. IFRS 13 – punkt 93  

Ett företag åtminstone lämna följande information för varje klass av tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde (inbegripet värderingar baserade på verkligt värde inom 
tillämpningsområdet för denna standard) i rapporten över finansiell ställning efter första 
redovisningen: 
      
a. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, värderingen 
till verkligt värde vid rapportperiodens slut, och för icke återkommande värderingar till 
verkligt värde, skälen till värderingen. Återkommande värderingar av tillgångar och 
skulder till verkligt värde är sådana värderingar som andra IFRS kräver eller tillåter i 
rapporten över finansiell ställning vid rapportperiodens slut. Icke återkommande 
värderingar av tillgångar eller skulder till verkligt värde är sådana värderingar som andra 
IFRS i vissa fall kräver eller tillåter i rapporten över finansiell ställning (exempelvis när 
ett företag värderar en tillgång som innehas för försäljning till verkligt värde efter avdrag 
för kostnader för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter, på grund av att tillgångens verkliga värde efter 
avdrag för kostnader för försäljning är lägre än dess redovisade värde). 
      
b. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, den nivå i 
hierarkin som värderingarna till verkligt värde hänförs till i sin helhet (Nivå 1, 2 eller 3). 
      
c. För tillgångar och skulder som innehas vid rapportperiodens slut och som 
återkommande värderas till verkligt värde, beloppen för eventuella överföringar mellan 
Nivå 1 och Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde, skälen till dessa överföringar och 
företagets principer för att bestämma när överföringar mellan nivåerna anses ha ägt rum 
(se p. 95). Upplysning ska lämnas om överföring till varje nivå, och varje sådan överföring 
ska diskuteras skilt från överföringar från varje nivå. 
      
d. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs 
till Nivå 2 och Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av värderingstekniken 
eller värderingsteknikerna och de indata som använts vid värderingen till verkligt värde. 
Om det har skett en förändring i värderingsteknik (exempelvis en ändring från en 
marknadsansats till avkastningsvärdeansatsen eller användning av en ytterligare 
värderingsteknik) ska företaget lämna information om denna förändring och skälet eller 
skälen till förändringen. För värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i 
hierarkin för verkligt värde ska ett företag lämna kvantitativ information om betydande 
icke observerbara indata som använts vid värderingen till verkligt värde. Ett företag 
måste inte sammanställa kvantitativ information för att uppfylla detta upplysningskrav 
om kvantitativa icke observerbara indata inte tas fram av företaget vid värderingen till 
verkligt värde (exempelvis när ett företag använder priser från föregående transaktioner 
eller prisuppgifter från tredje part utan justering). När denna information lämnas kan 
dock inte företaget bortse från kvantitativa icke observerbara indata som är betydande 
för värderingen till verkligt värde och som är rimligen tillgängliga för företaget. 
      
e. För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin, en 
avstämning av ingående och utgående balanser, med separat information om 
förändringar under perioden som kan tillskrivas  
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i. den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i resultatet 
samt den eller de poster i resultatet där dessa vinster eller förluster 
redovisas, 

      
ii. den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i Övrigt 
totalresultat samt den eller de poster i Övrigt totalresultat där dessa vinster 
eller förluster redovisas, 

      
iii. inköp, försäljningar, emissioner och betalningar (separat information om 
var och en av dessa typer av förändringar), 

      
iv. beloppen för eventuella överföringar till eller från Nivå 3 i hierarkin för 
verkligt värde, skälen till dessa överföringar och företagets principer för att 
bestämma när överföringar mellan nivåerna anses ha ägt rum (se p. 95); 
upplysning ska lämnas om överföringar till Nivå 3, och varje sådan 
överföring ska diskuteras skilt från överföringar från Nivå 3. 

      
f. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs 
till Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, beloppet av den totala vinst eller förlust för 
perioden i (e) (i) som ingår i resultatet och kan tillskrivas förändringen i orealiserad vinst 
eller förlust på dessa tillgångar och skulder som innehas i slutet av rapportperioden, samt 
den post eller poster i resultatet där denna orealiserade vinst eller förlust har redovisats. 
      
g. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs 
till Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av de värderingsprocesser som 
företaget använder (exempelvis hur ett företag bestämmer sina principer och förfaranden 
för värdering och hur det analyserar förändringar i värderingarna till verkligt värde 
mellan perioder). 
 
h. För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin för 
verkligt värde: 
      

i. För alla sådana värderingar, en förklarande beskrivning av hur känslig 
värderingen till verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata, 
om en förändring i dessa indata till ett annat belopp skulle kunna leda till en 
betydligt högre eller lägre värdering till verkligt värde. Om det finns inbördes 
samband mellan dessa indata och andra icke observerbara indata i 
värderingen till verkligt värde ska ett företag även lämna en beskrivning av 
dessa samband och av hur de skulle kunna öka eller minska effekten av 
förändringar i icke observerbara indata på värderingen till verkligt värde. I 
syfte att uppfylla detta upplysningskrav ska den förklarande beskrivningen 
av känsligheten för förändringar hos icke observerbara indata åtminstone 
omfatta de icke observerbara indata som upplysningarna avser i (d). 

 
ii. För finansiella tillgångar och finansiella skulder, om en ändring i icke 
observerbara indata i syfte att återspegla möjliga alternativa antaganden 
skulle förändra det verkliga värdet i betydande utsträckning, ska ett företag 
ange detta och lämna upplysning om effekten av dessa ändringar. Företaget 
ska upplysa om hur effekten av en ändring till ett rimligt möjligt alternativt 
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antagande beräknats. I detta syfte ska bedömningen av betydelse göras med 
hänsyn till resultatet, och samtliga tillgångar eller skulder, eller, när 
ändringar av det verkliga värdet redovisas i övrigt totalresultat, totalt eget 
kapital. 

 
i. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, om den 
maximala och bästa användningen av en icke-finansiell tillgång är en annan än dess 
nuvarande användning, ska ett företag upplysa om detta och skälet till att den icke-
finansiella tillgången används på ett annat sätt än det maximala och bästa. 
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Bilaga 2. Komplett data för företagen 

 

 

Finland

Företag År A B C D E i E ii E iii E iv F G H i H ii I Index

Aktia Pankki Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,00

Aktia Pankki Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,00

CapMan Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,00

CapMan Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,00

Citycon Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Citycon Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Evli Group 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,89

Evli Group 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Orava Residential REIT PLC 2014 1 1 - 1 1 1 0 - 0 0 0 - - 0,56

Orava Residential REIT PLC 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Panostaja Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 - - 0,90

Panostaja Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 - - 0,90

Sponda Oyj 2014 1 0 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 0,89

Sponda Oyj 2015 1 0 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 0,89

Stora Enso Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Stora Enso Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Technopolis Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1 - - 0,89

Technopolis Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1 - - 0,89

UPM-Kymmene Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

UPM-Kymmene Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,00

Ålandsbanken Oyj 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,89

Ålandsbanken Oyj 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,89

Finland

Företag År Bransch Storlek MSEK Skuldsättning

Aktia Pankki Oyj 2014 Bank 100 517,60      93,5%

Aktia Pankki Oyj 2015 Bank 91 394,39        93,8%

CapMan Oyj 2014 Bank 1 069,38           42,4%

CapMan Oyj 2015 Bank 1 384,02           56,4%

Citycon Oyj 2014 Fastighet 28 514,14        45,6%

Citycon Oyj 2015 Fastighet 43 141,04        51,9%

Evli Group 2014 Bank 4 600,71           89,3%

Evli Group 2015 Bank 5 847,65           88,9%

Orava Residential REIT PLC 2014 Fastighet 1 283,64           48,9%

Orava Residential REIT PLC 2015 Fastighet 1 843,46           52,7%

Panostaja Oyj 2014 Bank 455,19              65,0%

Panostaja Oyj 2015 Bank 599,79              43,5%

Sponda Oyj 2014 Fastighet 26 841,15        64%

Sponda Oyj 2015 Fastighet 31 825,81        54%

Stora Enso Oyj 2014 Skog 120 611,49      59,2%

Stora Enso Oyj 2015 Skog 114 326,89      55,4%

Technopolis Oyj 2014 Fastighet 14 109,95        61,7%

Technopolis Oyj 2015 Fastighet 14 448,14        60,9%

UPM-Kymmene Oyj 2014 Skog 133 266,92      47,3%

UPM-Kymmene Oyj 2015 Skog 131 271,06      44,0%

Ålandsbanken Oyj 2014 Bank 40 298,08        95,4%
Ålandsbanken Oyj 2015 Bank 42 565,78        95,4%
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 Sverige

Företag År A B C D E i E ii E iii E iv F G H i H ii I Index

Atrium Ljungberg 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Atrium Ljungberg 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Avanza 2014 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1,0000

Avanza 2015 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1,0000

Balder 2014 1 1 - 0 1 1 1 - 1 1 1 - - 0,8889

Balder 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Besqab 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,8889

Besqab 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,8889

Castellum 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Castellum 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Corem 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Corem 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

D. Carnegie & Co 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1 - - 0,8889

D. Carnegie & Co 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 0 1 - - 0,8889

Diös Fastigheter 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Diös Fastigheter 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Fabege 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Fabege 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Fast Partner 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Fast Partner 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Handelsbanken 2014 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 - - 0,7273
Handelsbanken 2015 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 - - 0,7273

Heba Fastigheter 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Heba Fastigheter 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Hemfosa Fastigheter 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Hemfosa Fastigheter 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Holmen 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,8889

Holmen 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 0 - - 0,8889

Hufvudstaden 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Hufvudstaden 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Klövern 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Klövern 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Kungsleden 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Kungsleden 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Nordax 2014 1 1 - 0 1 1 0 - 1 1 0 - - 0,6667

Nordax 2015 1 1 - 0 1 1 0 - 1 1 0 - - 0,6667

Nordea 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,0000

Nordea 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1,0000

NP3 Fastigheter 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

NP3 Fastigheter 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Oscar Properties 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Oscar Properties 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Platzer Fastigheter 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Platzer Fastigheter 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Sagax 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Sagax 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

SCA 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

SCA 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

SEB 2014 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 - - 0,8182

SEB 2015 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - - 0,9091

Swedbank 2014 1 1 - 0 1 1 1 1 1 1 0 - - 0,8000

Swedbank 2015 1 1 - 0 1 1 1 1 1 1 0 - - 0,8000

TF Bank 2014 1 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 - - 0,4000

TF Bank 2015 1 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 - - 0,4000

Wihlborgs 2014 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000

Wihlborgs 2015 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1,0000
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 Sverige

Företag År Bransch Storlek MSEK Skuldsättning

Atrium Ljungberg 2014 Fastighet 29 275,00             60,4%

Atrium Ljungberg 2015 Fastighet 31 947,00             55,7%

Avanza 2014 Bank 67 296,00             98,8%

Avanza 2015 Bank 88 621,00             98,7%

Balder 2014 Fastighet 40 195,00             64,5%

Balder 2015 Fastighet 73 376,00             65,9%

Besqab 2014 Fastighet 1 239,32               45,0%

Besqab 2015 Fastighet 1 532,80               40,8%

Castellum 2014 Fastighet 38 088,00             64,2%

Castellum 2015 Fastighet 42 652,00             63,0%

Corem 2014 Fastighet 8 753,00               73,2%

Corem 2015 Fastighet 9 370,00               67,9%

D. Carnegie & Co 2014 Fastighet 12 782,35             74,6%

D. Carnegie & Co 2015 Fastighet 15 562,84             71,8%

Diös Fastigheter 2014 Fastighet 12 340,00             72,7%

Diös Fastigheter 2015 Fastighet 13 505,00             72,6%

Fabege 2014 Fastighet 36 018,00             61,7%

Fabege 2015 Fastighet 41 751,00             60,5%

Fast Partner 2014 Fastighet 12 574,00             74,0%

Fast Partner 2015 Fastighet 15 939,00             72,9%

Handelsbanken 2014 Bank 2 816 676,00       95,5%

Handelsbanken 2015 Bank 2 522 133,00       94,9%

Heba Fastigheter 2014 Fastighet 5 315,11               46,7%

Heba Fastigheter 2015 Fastighet 6 687,28               45,0%

Hemfosa Fastigheter 2014 Fastighet 26 025,00             65,6%

Hemfosa Fastigheter 2015 Fastighet 31 449,00             65,8%

Holmen 2014 Skog 36 434,00             42,4%

Holmen 2015 Skog 35 456,00             41,2%

Hufvudstaden 2014 Fastighet 28 415,00             41,2%

Hufvudstaden 2015 Fastighet 32 322,00             39,5%

Klövern 2014 Fastighet 31 658,00             68,5%

Klövern 2015 Fastighet 35 883,00             68,3%

Kungsleden 2014 Fastighet 23 040,00             60,5%

Kungsleden 2015 Fastighet 28 164,00             66,9%

Nordax 2014 Bank 14 190,00             89,2%

Nordax 2015 Bank 14 162,00             87,8%

Nordea 2014 Bank 669 342,00          95,5%

Nordea 2015 Bank 646 868,00          95,2%

NP3 Fastigheter 2014 Fastighet 3 715,00               58,5%

NP3 Fastigheter 2015 Fastighet 4 947,00               64,1%

Oscar Properties 2014 Fastighet 1 434,00               62,4%

Oscar Properties 2015 Fastighet 2 853,00               67,2%

Platzer Fastigheter 2014 Fastighet 8 507,00               65,1%

Platzer Fastigheter 2015 Fastighet 10 138,00             64,6%

Sagax 2014 Fastighet 14 381,00             68,4%

Sagax 2015 Fastighet 17 843,00             66,5%

SCA 2014 Skog 154 736,00          52,9%

SCA 2015 Skog 152 372,00          50,3%

SEB 2014 Bank 2 641 246,00       94,9%

SEB 2015 Bank 2 495 964,00       94,3%

Swedbank 2014 Bank 2 121 297,00       94,5%

Swedbank 2015 Bank 2 148 855,00       94,3%

TF Bank 2014 Bank 2 352,41               87,9%

TF Bank 2015 Bank 2 777,77               87,4%

Wihlborgs 2014 Fastighet 24 678,00             71,8%

Wihlborgs 2015 Fastighet 29 033,00             69,4%


