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Sammandrag 

 

IFRS infördes obligatoriskt i EU år 2005 och syftade till en kvalitetsförbättring av de 

finansiella rapporterna, samt ökad jämförbarhet mellan dem. Frågetecken kvarstår dock 

angående IFRS påverkan på ekonomin. Syftet med vår studie är därför att undersöka hur 

kvaliteten förändras i utvecklade länder, som är starkt genomdrivande, och mindre 

utvecklade länder, som är svagt genomdrivande, inom EU vid införandet av IFRS. 

Konservatism används i undersökningen som proxy för kvalitet. Både den betingade och 

den obetingade konservatismen studeras då båda inverkar på kvaliteten i redovisningen. 

Måttet som används för att mäta den betingade konservatismen är Basus (1997) modell. 

Beaver och Ryans (2000) BTM-modell tillämpas för beräkning av obetingad konservatism. 

Resultaten indikerar på att den obetingade konservatismen ökar och den betingade minskar 

vid införandet av IFRS i båda grupperna. Den mindre utvecklade gruppen förändras mer 

gällande båda typer av konservatism, vilket tyder på att jämförbarheten ökat mellan 

företags finansiella rapporter. Resultaten innebär även en eventuell kvalitetsförsämring, 

något som kan betyda att en högre jämförbarhet uppnåtts på bekostnad av kvaliteten. Det 

kan indikera att IFRS inte har uppnått önskad effekt på de finansiella rapporterna.  

 

Nyckelord: IFRS, EU, betingad konservatism, obetingad konservatism, utvecklade länder, 

mindre utvecklade länder   
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1. Introduktion 

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en redovisningsstandard som 

infördes obligatoriskt år 2005 i Europeiska Unionen (EU). Det obligatoriska införandet 

gäller börsnoterade företag och deras koncernredovisning. Avsikten var att förbättra 

kvaliteten och öka jämförbarheten mellan finansiella rapporter från företag i olika länder. 

IFRS syftade till att minska graden av obetingad konservatism (konservatism i 

balansräkningen), men inte graden av betingad konservatism (konservatism i 

resultaträkningen) eftersom den har ett positivt samband med kvalitet. Ökad jämförbarhet 

förväntas leda till effektivare kapitalmarknader, genom att investerare, ägare och andra 

intressenter inom EU, gynnas. Genom ökad jämförbarhet väntas en högre ekonomisk 

tillväxt uppnås. Däremot är det inte problemfritt att ställa om till nya 

redovisningsstandarder eftersom regelverken är standardiserade och inte anpassade till olika 

länders ekonomiska och rättsliga miljöer. Det finns därför en risk att viktig branschspecifik 

information förloras i och med standardiseringen. Det finns dock ett visst utrymme för 

företagen att anpassa sina finansiella rapporter och redovisningen till den verksamhet som 

bedrivs (Carlsson & Wennerberg, 2006). Dock menar Lu och Trabelsi (2013) att de 

ekonomiska konsekvenserna av IFRS är tvetydiga och att den önskade ekonomiska 

tillväxten inte uppnåtts. 

Införandet av IFRS syftade till att förbättra de finansiella rapporternas kvalitet 

genom att öka den betingade konservatismen och minska den obetingade. Trots att IFRS 

tillämpas i börsnoterade företag inom EU visar tidigare forskning att skillnader fortfarande 

finns gällande konservatism i de finansiella rapporterna. Det finns delade meningar om vad 

som gör att skillnaderna kvarstår. Bushman och Piotroski (2006) anser att skillnaderna i de 

finansiella rapporterna beror på ländernas politiska och rättsliga institutionella miljö. 

Ahmed et al. (2013) menar att hur stark ländernas genomdrivning av rättsliga regler är har 

betydelse. André et al. (2014) menar såsom Ahmed et al. (2013) att hur starkt länderna 

genomdriver lagar och standarder har betydelse, men att det är styrkan vid genomdrivning 

av redovisningsstandarder som har större betydelse vid undersökning av IFRS. Wehrfritz 

och Haller (2014) hävdar att kulturella och institutionella faktorer inte påverkar 

konservatismen utan att skillnaderna istället beror på den nationella 

redovisningstraditionen. Studien visar även att egenskaperna hos den som redovisar kan 

inverka på förekomsten av konservatism. Ahmed och Duellman (2013) menar att 
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ledningens självsäkerhet angående företagets prestation styr hur konservativ redovisningen 

är.       

Flertalet studier genom åren undersöker hur IFRS inverkar på redovisningens 

kvalitet i olika länder i världen. Christensen et al. (2008) finner att kvaliteten ökar där IFRS 

införs frivilligt, men inte när de är tvingade. Ahmed et al. (2013) undersöker 20 länder som 

inför IFRS och finner att kvaliteten på de finansiella rapporterna sammantaget minskar. 

Däremot menar studien att detta resultat drivs av länder med strong enforcement, då 

kvaliteten inte minskar i länder med weak enforcement. Hädanefter översätts strong och 

weak enforcement till stark respektive svag genomdrivning. Det beror enligt författarna på 

att det är svårare för länder som är starkt genomdrivande att anpassa sig till mindre strikta 

standarder, vilket IFRS anses vara. André et al. (2014) finner att konservatismen minskar 

efter införandet av IFRS, men i motsats till Ahmed et al. (2013) påvisar de en större 

minskning i länder med svagt genomdrivande. De tvetydiga resultaten kan enligt André et 

al. (2014) bero på att olika index används för att kategorisera genomdrivande och/eller att 

olika perioder undersöks. 

Enligt Allen et al. (2005) finns skillnader mellan olika länders kapitalmarknader. De 

menar att Västeuropa har mer utvecklade kapitalmarknader medan Östeuropas är mindre 

utvecklade. Utifrån Brown et al. (2014) index, om revisionsmiljö och standardsättares samt 

oberoende organs åtgärder för att genomdriva standarder, är mindre utvecklade länder svagt 

genomdrivande och utvecklade länder är starkt genomdrivande. Hämäläinen (2011) 

undersöker Norden och övergångsekonomier i EU för att de två grupperna är unika 

undersökningsmiljöer. Detta motiveras med att Norden anses vara en utvecklad 

marknadsekonomi och övergångsekonomierna är under utveckling till marknadsekonomier. 

Studien visar att övergångsekonomiernas kvalitet inte förbättras vid inträdet i EU år 2004 

och att de utvecklade ländernas kvalitet inte förändras i och med införandet av IFRS. Att 

IFRS inte förbättrar kvaliteten i de utvecklade länderna hävdar Hämäläinen (2011) beror på 

att standarden är ineffektiv. Författaren undersöker endast den betingade konservatismen, 

vilket hävdas vara en begränsning då även den obetingade konservatismen påverkar 

kvaliteten hos de finansiella rapporterna. 

Syftet med vår undersökning är att studera hur IFRS påverkar kvaliteten i de 

finansiella rapporterna i både utvecklade länder och mindre utvecklade länder vid det 

obligatoriska införandet i EU. De mindre utvecklade länderna är övergångsekonomier i 

Östeuropa och de utvecklade ekonomierna är de nordiska länderna som har medlemskap i 

EU. Eftersom både den betingade och obetingade konservatismen påverkar redovisningens 
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kvalitet studeras förändringen av båda. Detta är viktigt för intressenter som använder sig av 

företagens finansiella rapporter för att göra bedömningar om företagens prestation. Finns 

det olika nivåer av konservatism i de finansiella rapporterna i olika länder kan det leda till 

att företagets verkliga resultat och värde under- eller överskattas jämfört med ett företag i 

ett annat land. Frågan som studien avser att besvara är: ”Hur förändras konservatismen i 

utvecklade och mindre utvecklade länder i och med införandet av IFRS i EU?” 

Studien följer en struktur där del 2 innehåller en genomgång av tidigare studier om 

IFRS och konservatism samt motiverar frågan och hypoteserna. I del 3 presenteras 

undersökningsmodellerna och urvalet. Del 4 innehåller en redogörelse och analys av 

resultaten. I del 5 diskuteras resultaten samt undersökningsmodellernas begränsningar. 

Undersökningen summeras och slutsatserna presenteras i del 6. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Konservatism i redovisningen  

Det finns två olika typer av konservatism i redovisningen. Den ena är konservatism i 

resultaträkningen (betingad konservatism) och den andra är konservatism i balansräkningen 

(obetingad konservatism). Betingad konservatism innebär att negativa nyheter (orealiserade 

förluster) redovisas direkt och positiva nyheter (orealiserade vinster) redovisas med en viss 

eftersläpning. Den betingade konservatismen påverkas av nyheter vilket innebär att den är 

beroende av information. Exempel på betingad konservatism inkluderar nedskrivning av 

tillgångar och redovisning av inventarier som ska redovisas till de lägsta av marknadsvärdet 

och kostnaden. Obetingad konservatism innebär att värdet på de bokförda nettotillgångarna 

och därmed resultatet, systematiskt undervärderas jämfört med marknadsvärdet, något som 

sker oberoende av information (Ball & Shivakumar, 2005; Basu, 1997; Beaver & Ryan, 

2005; Watts, 2003). André et al. (2014) menar att detta sätt att snedvrida redovisningen ger 

högre ej redovisad goodwill, men även en högre kvot mellan marknadsvärdet och det 

bokförda värdet. Författarna menar vidare att det finns tre mekanismer som ingår i den 

obetingade konservatismen, vilka är medveten och rutinmässig övervärdering av kostnader, 

rutinmässigt bokföra kostnader tidigt eller senareläggning av redovisning av intäkter. 

Watts (2003) menar att det finns fyra orsaker till att konservatism efterfrågas i den 

finansiella redovisningen. Orsakerna till efterfrågan uppstår vid kontraktuella samarbeten, 

för att undvika rättstvister, för att minska beskattningen och för att minska kostnaden för 

redovisningsregleringar. Den gemensamma nämnaren för de fyra orsakerna är att 

konservatismen är fördelaktig för den som använder sig av företagens finansiella rapporter. 

Studien menar att förekomst av konservatism minskar ledningens möjlighet att agera 

opportunistiskt. Vidare finner studien att företag som övervärderar nettotillgångar har större 

sannolikhet att få högre rättegångskostnader eftersom det finns större risk att tvister 

uppkommer. Vid konservativ redovisning redovisas vinster senare än förluster vilket 

innebär ett lägre nuvärde av skatt. Om redovisningsregler inte för med sig konservatism 

löper de en risk att bli kritiserade, något som gör att kostnaderna för att omarbeta dem blir 

högre. Qiang (2007) undersöker vilken typ av konservatism, betingad eller obetingad, som 

uppkommer på grund av Watts (2003) fyra orsaker. Studien finner att kontrakt medför 

betingad konservatism, vilket tyder på att den typen av konservatism ökar kontraktens 

effektivitet. Båda formerna av konservatism minimerar risken för tvister mellan investerare 

och företag. Därför minskar detta eventuella rättegångskostnader. Den obetingade 
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konservatismen minskar regleringskostnaderna och används av företag för att senarelägga 

skatter. Dessutom framkommer det av studien att de två formerna av konservatism har ett 

negativt samband, vilket tyder på att företag måste göra en avvägning mellan de två olika 

formerna av konservatism. Även Beaver och Ryan (2005), Gassen et al. (2006) samt Pope 

och Walker (2003) visar på ett negativt samband mellan de två formerna av konservatism. 

Vid förekomst av betingad konservatism redovisas inte orealiserade intäkter, vilket 

gör att kvaliteten i redovisningen ökar (André et al., 2014; André & Filip, 2012; Ball & 

Shivakumar, 2005; Hellström, 2009; Kim & Pevzner, 2010). Den betingade konservatismen 

är accepterad av standardsättare i Europa som en proxy för kvalitet och har varit det i flera 

decennier (Watts, 2003). Företagens resultat är beroende av ledningens uppskattningar. 

Därför finns det ekonomiska incitament som gör att resultatet och betingad konservatism 

kan förväntas påverka varandra (Gassen et al., 2006). Kim och Pevzner (2010) visar att 

förekomsten av betingad konservatism har en positiv påverkan på aktiepris, eftersom 

marknaden belönar företag som har betingad konservatism i redovisningen. Studien visar 

även att de som har en konservativ redovisning i den betingade bemärkelsen bär en lägre 

risk för negativ information, i form av negativa avkastningar. Obetingad konservatism är 

däremot oönskad inom redovisningen eftersom den ger ledningen möjligheten att skapa 

gömda reserver, som senare kan användas för att justera resultatet (André et al., 2014; 

André & Filip, 2012; Ball & Shivakumar, 2005; Hellström, 2009; Kim & Pevzner, 2010). 

André et al. (2014) menar att standardsättare därför avser att minska förekomsten av 

obetingad konservatism men inte betingad konservatism. Ahmed och Duellman (2013) 

finner att ju högre grad av självsäkerhet angående företaget som Cheif Executive Officer 

(CEO) besitter desto mindre betingad och obetingad konservatism finns i redovisningen. 

Självsäkerhet i studien är definierat som att CEO överskattar kommande intäkter eller 

överskattar värdet på tillgångar. 

År 2010 publicerar International Accounting Standards Board (IASB) en utveckling 

av det konceptuella ramverket som finns för de finansiella rapporterna. Utvecklingen 

innebär att konservatism inte är en av de fyra önskade egenskaperna för kvalitet i 

redovisningen. IASB önskar istället att en fundamental egenskap för kvalitet ska vara 

“trogen representation”, där fokus ligger på neutral redovisning (IASB, 2010). Däremot 

poängterar IASB i sitt konceptuella ramverk från år 2008 att “Introducera snedvridning 

genom att undervärdera tillgångar (eller övervärdera skulder) i en period leder frekvent till 

övervärdering av det finansiella resultatet – ett resultat som inte kan beskrivas som 

försiktighet” (IASB, 2008 § BC2.21). IASB menar därmed att det är konservatismen i 
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balansräkningen (den obetingade konservatismen) som anses försämra redovisningens 

kvalitet och därför ska förhindras. Konservatism är dock endast en av flera aspekter som 

kan påverka redovisningens kvalitet (Francis et al., 2004). 

 

2.2 Tidigare forskning om IFRS inverkan på konservatism 

Enligt Lu och Trabelsi (2013) är det oklart hur det obligatoriska införandet av IFRS år 2005 

påverkar ekonomin. Enligt författarna hävdar standardsättarna att ekonomin gynnas av att 

IFRS införs, då standarden förväntas minska informationsasymmetrin, öka jämförbarheten 

mellan finansiella rapporter samt öka rapporternas kvalitet. Standardsättarna anser att detta 

sammantaget minskar kapitalkostnaderna då investerare använder finansiella rapporter som 

underlag vid beslutsfattande. Christensen et al. (2008) finner genom sin studie av företag i 

Tyskland att kvaliteten på de finansiella rapporterna förbättras om anpassningen till IFRS 

regelverk sker frivilligt. Studien visar att den betingade konservatismen ökar hos de företag 

som frivilligt inför IFRS. Vidare visar studien att företag som inte har incitament att införa 

IFRS, innan standarden blir obligatoriskt år 2005, inte får en ökad kvalitet när de tvingas 

anpassa sig. Studien finner även att det sker mindre resultatmanipulering efter ett frivilligt 

införande, vilket förbättrar kvaliteten på redovisningen. Studien menar således att IFRS i 

sig inte höjer redovisningens kvalitet. 

Ahmed et al. (2013) undersöker företag i 20 olika länder i världen som inför IFRS 

och hur kvaliteten på de finansiella rapporterna förändras med flertalet proxys. För att 

kunna urskilja effekten av IFRS jämför de länder som inför IFRS med länder som inte gör 

det. Studien menar att den kritiska punkten om IFRS ska förbättra kvaliteten på de 

finansiella rapporterna är beroende av hur kvaliteten hos de lokala 

redovisningsstandarderna som tillämpades innan IFRS var. Studien finner sammantaget att 

kvaliteten och den betingade konservatismen i de finansiella rapporterna minskar efter 

införandet av IFRS jämfört med de länder som inte infört IFRS. Däremot poängterar 

studien att minskningen främst speglar länder som är starkt genomdrivande gällande 

rättsregler som införde IFRS. I enlighet med Hope (2003) menar de att en försämring av 

kvaliteten inte sker i länder som är svagt genomdrivande, eftersom de lokala regelverk som 

tillämpades innan IFRS var inkonsekventa. Minskningen som sker i starkt genomdrivande 

länder menar författarna beror på att länderna har svårare att anpassa sig till mindre strikta 

standarder, vilket IFRS anses vara.   
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Zeghal et al. (2012) finner att kvaliteten ökar vid införandet av IFRS i de 15 EU-

länderna som blivit medlemmar före år 2004. André et al. (2014) undersöker hur den 

betingade konservatismen förändras vid införandet av IFRS i samma länder som Zeghal et 

al. (2012) inklusive Norge och Schweiz. Studien finner att den betingade konservatismen, 

som proxy för kvalitet, minskar efter införandet av IFRS. Det motsäger det Zeghal el al. 

(2012) finner i sin undersökning. Studien finner vidare att den betingade konservatismen 

minskar mer i svagt genomdrivande länder jämfört med länder som är starkt 

genomdrivande. Länderna kategoriseras genom att använda Brown et al. (2014) index för 

hur kvaliteten på revisionsmiljön är i landet och vilken strävan att genomdriva 

redovisningsstandarder som finns. Studiens resultat skiljer sig från Ahmed et al. (2013) 

vilket författarna menar kan bero på att de inte använder samma index för genomdrivande 

och att undersökningen sträcker sig över olika tidsperioder. De menar att studier som 

undersöker genomdrivande kan jämföras direkt med varandra. I enlighet med André et al. 

(2014) finner Piot et al. (2011) att den betingade konservatismen har minskat som resultat 

av införandet av IFRS. 

Inte alla studier som undersöker införandet av IFRS studerar både den betingade 

och den obetingade konservatismen. André et al. (2014) finner att den obetingade 

konservatismen minskar i och med införandet av IFRS. Hullenaar (2011) visar att den 

obetingade konservatismen minskar i Tyskland och Storbritannien efter införandet av IFRS. 

Däremot minskar den mer i Tyskland än i Storbritannien. Även i Sverige påvisas IFRS ha 

medfört en minskning av den obetingade konservatismen (Hellman, 2011). 

Alla studier ovan, förutom Ahmed et al. (2013), undersöker hur konservatismen 

förändras vid införandet av IFRS i länder som blivit medlemmar i EU före år 2004. 

Däremot finns det fåtal studier som undersöker vilken grad av betingad och obetingad 

konservatism som finns i de länder som blev medlemmar i EU år 2004. Hellström (2009) 

undersöker redovisningskvaliteten i övergångsekonomin Tjeckien och den utvecklade 

marknadsekonomin Sverige med ett flertalet proxys mellan åren 1994-2001. Genom att 

använda Basus (1997) modell och BTM-kvoten finner studien att betingad konservatism i 

redovisningen förekommer i Tjeckien under tidsperioden 1994-1997 men inte mellan åren 

1998-2001. I Sverige förekommer betingad konservatism i båda perioderna och ökar över 

tid. Däremot uppvisar tjeckisk redovisning ingen obetingad konservatism, vilket svensk 

redovisning gör. Även om den obetingade konservatismen är högre i Sverige menar 

författaren att svensk redovisning är mer konservativ i positiv bemärkelse. 
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Martikanien och Tilli (2007) anser att konservatismen är en av de största 

anledningarna till att det finns internationella skillnader i den finansiella redovisningen. 

Studien undersöker därför om det finns betingad konservatism i 10 övergångsländer i 

Central- och Östeuropa under åren 1999-2005. De finner att betingad konservatism 

signifikant existerar i alla länder förutom Tjeckien och Ukraina. Det ligger i linje vad 

Hellström (2009) visar i sin studie om Tjeckien. Författarna finner vidare att graden av 

konservatism är högre i de länder som är medlemmar i EU jämfört med de länder som står 

utanför unionen. 

Hämäläninen (2011) undersöker övergångsekonomier och utvecklade 

marknadsekonomier i form av länder i Central- och Östeuropa respektive Norden. Studien 

syftar till att undersöka hur olika institutionella faktorer påverkar 

redovisningskonservatismen genom betingad konservatism. Anledningen till varför detta 

anses viktigt är att användningen och rollen av finansiella rapporter har förändrats i de två 

unika undersökningsmiljöerna. Studien finner ingen signifikant förändring av betingad 

konservatism när övergångsekonomierna ansluter sig till EU. Kvaliteten förändras således 

inte på de finansiella rapporterna när länderna går med i EU, vilket kan förklaras av att 

länderna anpassar sig innan de får inträda i EU, inte efter inträdet. Studien finner vidare att 

de utvecklade länderna inte uppvisar en signifikant förändring av den betingade 

konservatismen efter införandet av IFRS år 2005, men författaren menar att det tyder på en 

minskning. Författaren anser att en begränsning i studien är att den obetingade 

konservatismen inte undersöks. 

Vår undersökning kompletterar tidigare forskning om IFRS införande i EU och dess 

inverkan på redovisningskonservatismen på flera sätt. För det första finner Hämäläinen 

(2011) att den betingade konservatismen inte förändras för övergångsekonomierna när de 

inträder i EU, vilka definieras som mindre utvecklade länder i vår studie. Därför anses det 

vara av intresse att undersöka hur IFRS införande påverkar konservatismen i mindre 

utvecklade länder, jämfört med utvecklade länder. Studiens resultat kan vara intressant för 

investerare då de jämför finansiella rapporter mellan länder inom EU. Om det fortfarande 

finns skillnader i konservatismen efter IFRS införande, som syftade till att öka kvaliteten 

och jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna, påverkar det analysen av företagens 

resultat. För det andra undersöker vi den obetingade konservatismen i båda grupperna 

eftersom Hämäläinen (2011) anger det som en begränsning i sin studie då även den 

påverkar redovisningens kvalitet. Till sist använder vi den utvecklade BTM-modellen 
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(book-to-market) av Beaver and Ryan (2000) för att den anses fånga den obetingade 

konservatismen mer precist än endast kvoten mellan bokförda värden och marknadsvärden. 

 

2.3 Hypotesutveckling 

Syftet med att införa IFRS, som anses vara ett standardiserat regelverk där hänsyn inte tas 

till branschspecifika egenskaper, var att öka den betingade konservatismen i redovisningen 

(André et al., 2014). Den kritiska punkten för att IFRS ska uppnå målet är att den tillåter 

mer betingad konservatism jämfört med tidigare nationella standarder (Ahmed et al., 2013). 

Det konceptuella ramverk som IASB gav ut år 2008 poängterar att undervärdering av 

tillgångar, obetingad konservatism, däremot inte är önskvärt i redovisningen. Vi utformar 

de två första hypoteserna utifrån syftet med införandet av IFRS, trots de tvetydiga 

resultaten angående IFRS inverkan på den betingade konservatismen.  Hypoteserna blir 

således: 

 

Hypotes 1: Den betingade konservatismen ökar i både utvecklade och mindre utvecklade 

länder vid införandet av IFRS i EU. 

Hypotes 2: Den obetingade konservatismen minskar i både utvecklade och mindre 

utvecklade länder vid införandet av IFRS i EU. 

 

Allen et al. (2005) menar att länder i Europa har olika utvecklade kapitalmarknader, där 

Östeuropa anses mindre utvecklat än Västeuropa. Östeuropa är enligt Hämäläinen (2011) 

under utveckling från en centralstyrd ekonomi till marknadsekonomi. Den finansiella 

rapporteringen är trots försök till förändring mer ineffektiv i Östeuropa än i Västeuropa. 

Författaren menar att det beror på att den centralstyrda traditionen finns kvar och förhindrar 

effektivisering. De nordiska länderna har däremot enligt studien en högre kvalitet i den 

finansiella rapporteringen och dessutom stabila kapitalmarknader. Brown et al. (2014) 

presenterar ett index som syftar till att tydliggöra institutionella skillnader mellan länders 

redovisningsmiljö. Indexet visar hur kvaliteten på revisionsmiljön i landet är och hur stark 

eller svag genomdrivningen av redovisningsstandarder är vid tre specifika tidpunkter, år 

2002, 2005 och 2008. Indexet är en utveckling av La Porta et al. (1998) och Leuz et al. 

(2003) index om genomdrivning av rättsliga regler, vilket i vår studie inte anses relevant. 

Brown et al. (2014) index visar att Finland, Danmark och Sverige har högre indexvärden på 

båda faktorerna under alla tre tidpunkter jämfört med Polen, Slovenien, Ungern och 
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Tjeckien. Det betyder således att de mindre utvecklade länderna är svagt genomdrivande 

och de utvecklade länderna är starkt genomdrivande. De mindre utvecklade länderna har en 

ineffektiv redovisning (Hämäläinen, 2011) som även kan anses inkonsekvent (Ahmed et al., 

2013). Därför förväntas de mindre utvecklade länderna ha lägre kvalitet och därmed en 

lägre betingad konservatism och högre obetingad konservatism än de utvecklade länderna. 

André och Filip (2012) menar att en jämnare nivå av betingad konservatism mellan 

länderna ökar jämförbarheten av de finansiella rapporterna. För att en högre jämförbarhet 

ska uppnås måste därför de mindre utvecklade ländernas betingade konservatism öka mer 

och den obetingade minska mer för att inte kvaliteten ska bli lidande. Därför blir de två 

sista hypoteserna: 

 

Hypotes 3: Den betingade konservatismen förändras olika mycket i utvecklade och mindre 

utvecklade länder vid införandet av IFRS i EU. 

Hypotes 4: Den obetingade konservatismen förändras olika mycket i utvecklade och 

mindre utvecklade länder vid införandet av IFRS i EU. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen sker via Thomson Reuters Datastream och Worldscope. För att undvika 

snedvridning av resultaten som orsakas av företagens olika storlek beräknas måtten per 

aktie, eftersom det är en vedertagen metod för att motverka problemet (Hellström, 2009). 

Worldscope innehåller data från bland annat årsredovisningar. Resultat per aktie inkluderat 

extraordinära händelser (WC18209) används vid beräkning av betingad konservatism. 

Bokfört värde per aktie (WC05746), som behövs för att räkna ut den obetingade 

konservatismen, hämtas från Worldscope. Datastream innehåller aktiedata och därifrån 

hämtas priset per aktie (P) och avkastningsindex för beräkning av totalavkastning per aktie 

(RI), vilka används för att beräkna båda typer av konservatism. För att isolera effekten av 

det obligatoriska införandet av IFRS rensas företag som tillämpade IFRS regler innan år 

2005 bort (WC07536, nummer 2 och 23). Finansiella institut, exempelvis banker, 

försäkringsbolag och investeringsfonder utesluts eftersom de följer speciella regleringar 

angående de finansiella rapporterna (WC06010 och MNEM2) (André et al. 2014). Det tas 

inte hänsyn till vilken bransch företagen tillhör förutom de tidigare nämnda som rensas 

bort. En anledning till det är att IFRS regelverk är detsamma för alla branscher. Alla värden 

konverteras till euro.  

Grupperna av länder som studeras för att besvara frågan är en utvecklad och en 

mindre utvecklad grupp. De olika undersökningsmiljöerna är desamma som Hämäläinen 

(2011) använder i sin studie, förutom att Norge utesluts eftersom landet inte är medlem i 

EU. De utvecklade länderna består i vår studie av Finland, Danmark och Sverige. De 

mindre utvecklade länderna är Tjeckien, Polen, Ungern, Slovakien och Slovenien. Estland, 

Lettland och Litauen utesluts i undersökningen då det inte återstår några företag i länderna 

efter den slutgiltiga rensningen av data. Alla länder som klassas som mindre utvecklade 

ekonomier blev medlemsstater i EU år 2004 (Hämäläinen, 2011). Eftersom två modeller 

används i undersökningen beror urvalet på vilken data som finns tillgänglig för respektive 

modell. Urvalet är därför inte detsamma för undersökningen av den betingade och 

obetingade konservatismen. I Tabell 1 presenteras antalet företag som ingår i 

undersökningen i respektive grupp för båda modellerna, samt vilken börs företagen hämtas 

ifrån. 
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Tabell 1 Antal företag i respektive land  

Utvecklade            Basu BTM 

Mindre 

utvecklade Basu BTM 

Sverige 90 123 Polen 94 65 

Finland 68 68 Slovakien 2 2 

Danmark 41 39 Slovenien 6 6 

   
Ungern 7 6 

      Tjeckien 11 11 

Antal företag 199 230   120 90 
Tabellen visar antalet företag i länderna var för sig som ingår i undersökningen för respektive typ av 

konservatism och modell. Företagen hämtas från OMX Stockholm, OMX Helsingfors, OMX 

Köpenhamn i de utvecklade länderna och Warsawabörsen, Bratislavabörsen, Ljubjanabörsen, 

Budapestbörsen och Pragbörsen i de mindre utvecklade länderna, då bara börsnoterade bolag ingår i 

undersökningen.  

 
 

Alla företag som har fullständig data för antingen före- eller efterperioden används i 

undersökningen, vilket medför att antalet företag kan variera mellan perioderna. För att 

mäta effekten av det obligatoriska införandet av IFRS undersöks tidsperioden år 2003-

2007. Åren 2003 och 2004 slås samman och representerar perioden innan införandet av 

IFRS. Perioden efter införandet är åren 2005 till 2007 sammanslagna. 

Undersökningsperioden sträcker sig fram till och med år 2007 för att undgå finanskrisens 

eventuella inverkan på resultatet. Den deskriptiva statistiken för båda grupperna för 

respektive modell återfinns i Bilaga 1.  

 

3.2 Beräkning av betingad konservatism 

För att mäta den betingade konservatismen i undersökningen används Basus (1997) linjära 

regression, eftersom det är den mest tillämpade vid studier av betingad konservatism 

(Wang et al., 2008). Metoden som Basu (1997) använder sig av för att mäta konservatismen 

fokuserar på implikationen att negativ information (förluster) inverkar på företagets resultat 

tidigare än vad positiv information (vinster) gör. Författaren menar att ju större skillnad det 

är mellan hur tidsenligt förluster redovisas jämfört med vinster, desto högre är graden av 

konservatism i redovisningen (Wang et al., 2008). 

För att mäta vilken påverkan nyheter har på resultatet använder sig Basu (1997) av 

företagens aktieavkastning, både negativa och positiva årliga aktieavkastningar, för att 

approximera negativa och positiva nyheter. Författaren förklarar att negativa nyheter 

redovisas tidigare än positiva nyheter vid konservativ redovisning. Om koefficienten för 



 17 

negativa avkastningar är högre än för positiva avkastningar, eller att skillnaden mellan 

lutningarna är större än noll, finns det betingad konservatism i redovisningen 

(Roychowdhury & Watts, 2007). Ju högre koefficient desto högre grad av konservatism, 

eftersom en högre koefficient betyder att förluster redovisas när de inträffar (Wang et al., 

2008). Basu (1997) menar att positiva nyheter inte redovisas lika tidsenligt som förluster 

när de inträffar, eftersom de som redovisar kräver en högre grad av säkerhet för att vinsten 

ska bli realiserad vid konservativ redovisning. 

Basus (1997) modell ser ut som följer: 

𝑋𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡              (1) 

              

Xit är resultatet per aktie inkluderat extraordinära händelser i företag i för år t dividerat med 

priset per aktie i företag i för år t. Extraordinära händelser kan bestå av positiva eller 

negativa nyheter som påverkar studiens resultat och därför skulle det vara felaktigt att 

utesluta dem (Giner & Rees, 2001). Rit är totalavkastningen under år t för företag i. Dit är en 

dummyvariabel, vilken antar värdet 1 om aktieavkastningen är negativ och annars 0. I 

ekvation (1) mäter koefficienten β2 hur tidsenligt vinster redovisas eller hur känslig 

resultatet är för positiva nyheter (positiv aktieavkastning). β2+β3 mäter hur tidsenligt 

förluster redovisas eller hur känsligt resultatet är för negativa nyheter, i form av negativ 

aktieavkastning. β3 är således den tidsförskjutning som motsvarar den betingade 

konservatismen i redovisningen (André et al., 2014; Hellström, 2009; Roychowdhury & 

Watts, 2007). En signifikant och positiv koefficient indikerar på en tidsenlig redovisning av 

förluster och därmed förekomst av konservatism i resultaträkningen. 

 

3.2.1 Undersökningsdesign 

Ekvation (1) anpassas till vår undersökning genom att först implementera en tidsdummy 

(dt) på β3, eftersom den påvisar tidsförskjutningen mellan redovisning av vinster och 

förluster, alltså den betingade konservatismen. Tidsdummyn samlar de två åren före och de 

tre åren efter införandet av IFRS i två perioder. Ekvation (2) mäter således hur den 

betingade konservatismen förändras i de enskilda grupperna mellan perioden före och efter 

införandet. IFRS syftade till att främja den betingade konservatismen, vilket innebär en mer 

tidsenlig redovisning av förluster jämfört med vinster. Nedan härleds den utvecklade 

formeln: 
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𝛽3 =  𝛾0 +  𝛾1𝑑𝑡 

𝑋𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + (𝛾0 + 𝛾1𝑑𝑡)𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑋𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + 𝛾0𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝛾1𝑑𝑡𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡              (2) 

 
dt är tidsdummyn som antar värdet 1 om åren är 2005-2007 och annars 0. Resterande 

variabler definieras som i ekvation (1). β3 delas upp i två delar där γ1 mäter förändringen 

från före till efter införandet av IFRS. Om γ1 är noll har det inte skett någon förändring av 

betingad konservatism vid införandet av IFRS, eftersom β3 då är detsamma som γ0. Om γ1 

är positiv (negativ) och signifikant betyder det att den betingade konservatismen har ökat 

(minskat) efter införandet av IFRS.  

Vidare undersöks om IFRS påverkar konservatismen olika i utvecklade och mindre 

utvecklade länder. En gruppdummy (Dg) implementeras i ekvationen för att statistiskt 

säkerställa eventuella skillnader mellan grupperna. β4 antas innehålla förändring över tid 

och därför implementeras en tidsdummy (dt). På grund av tidigare nämnda redigeringar av 

ekvation (2) fås en variabel som kontrollerar endast för grupp och en som kontrollerar för 

tid och grupp. Nedan presenteras härledningen av formeln som används i studien: 

 

𝛽4 = 𝛾2 + 𝛾3𝑑𝑡 

𝑋𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + 𝛾0𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝛾1𝑑𝑡𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡𝐷𝑔 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑋𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + 𝛾0𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝛾1𝑑𝑡𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡 + 𝛾2𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡𝐷𝑔 +

𝛾3𝑑𝑡𝐷𝑖𝑡𝑅𝑖𝑡𝐷𝑔 + 𝜀𝑖𝑡                   (3) 

 

Dg antar värdet 0 om landet ingår i gruppen för utvecklade länder och 1 om det är ett land 

från den mindre utvecklade gruppen. Resterande variabler definieras som i ekvation (1) och 

(2). γ3 mäter skillnaden i hur den betingade konservatismen förändrades mellan utvecklade 

och mindre utvecklade länder när IFRS infördes. Om γ3 är positiv (negativ) och signifikant 

innebär det att den betingade konservatismen har ökat (minskat) mer i mindre utvecklade 

länder jämfört med utvecklade länder då IFRS införs, förutsatt att båda ökar eller båda 

minskar. I enlighet med André et al. (2014) används trimfunktionen winsorize för de 
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kontinuerliga variablerna med 1% för att undvika att extrema observationer påverkar och 

snedvrider resultatet. Winsorizing innebär att extremvärden skrivs upp eller ner utan att 

observationer tas bort, vilket gör att urvalets storlek inte förändras. 

 

3.2.2 Hausman-test 

När urvalet är litet är det viktigt att använda paneldata så effektivt som möjligt och därför 

utförs ett Hausman-test. Ett Hausman-test undersöker om regressionen ska estimeras med 

fixed effects-modellen (FE-modellen) eller random effects-modellen (RE-modellen). 

Hausmantestets nollhypotes är att Xit inte är korrelerat med ait i en linjär regression och 

mothypotesen är således att de är korrelerade. Om testet visar signifikans förkastas 

nollhypotesen om att RE-estimatorn är korrelerat med estimatorn i FE-modellen (Verbeek, 

2012:385). 

Första steget i Hausman-testet är att estimera regressionen med RE-modellen. 

Därefter beräknas W-statistikan som följer en chi-två-fördelning, med antal beta 

frihetsgrader under nollhypotesen, och där RE-modellen och FE-modellen är konsekvent. 

När RE-modellen används är antalet frihetsgrader högre, vilket är att föredra. När 

nollhypotesen är sann genererar modellerna likartade koefficienter, där mothypotesen är att 

FE-modellen endast är korrekt att använda vid estimering av regressionen. Om 

nollhypotesen förkastas innebär det är FE-modellen är den mest tillämpliga i det specifika 

fallet av observationer. Hausman-testet på ekvation (2) och (3) ger följande resultat: 

 

Tabell 2 Hausman-test 

Grupp Ekvation χ
2
-statistika χ

2
-fg p-värde 

Utvecklade 2 107,1444 4 0,0000 

Mindre utvecklade 2 12,5796 4 0,0135 

Båda 3 64,2762 6 0,0000 
Tabellen visar Hausman-test för ekvation (2): Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+εit och (3): 

Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+ γ2DitRitDg+γ3DitRitDg+εit för utvecklade och mindre 

utvecklade länder. Ett P-värde<0,01, <0,05 och <0,1 indikerar en signifikans på respektive 1%-,5% 

och 10%-nivån. Ett signifikant resultat på minst 5%-nivån betyder att fixed-effects modellen ska 

tillämpas i urvalet och inte random-effects modellen. 

 

I Tabell 2 redovisas resultatet för Hausman-testen. Ekvation (2) estimerar de utvecklade 

och mindre utvecklade grupperna var för sig. Regressionen visar att nollhypotesen kan 

förkastas på 1% signifikansnivå i utvecklade länder och på 5% signifikantnivå i mindre 

utvecklade länder. Det innebär att FE-modellen är den som tillämpas i vår undersökning. I 
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ekvation (3) läggs en gruppdummy till för att utmäta en eventuell signifikant skillnad 

mellan hur grupperna förändras. Där förkastas nollhypotesen på 1% signifikansnivå och 

FE-modellen används. Intuitivt förväntar vi oss att båda grupperna ska estimeras med FE-

modellen eftersom redovisningen inte sker slumpmässigt. Det finns specifika egenskaper i 

företag, såsom den mänskliga faktorn hos de som redovisar, som gör att vissa händelser 

sker just i det företaget. 

 

3.3 Beräkning av obetingad konservatism 

BTM är det mest tillämpade måttet vid studier av den obetingade konservatismen (Wang et 

al., 2008). Beaver och Ryan (2000) utvecklar BTM till en regressionsmodell, vilken 

används i vår undersökning för att den fångar konservatismen i balansräkningen i högre 

utsträckning än endast kvoten. Obetingad konservatism innebär att tillgångarnas nettovärde 

är redovisade till ett lägre värde än marknadsvärdet vid förekomst av konservatism, ceteris 

paribus. Det betyder att ju lägre BTMit desto högre grad av konservatism i redovisningen 

och tvärtom (Wang et al., 2008). Undervärdering av tillgångarna medför att kvoten blir 

lägre än 1 och om de istället är övervärderade antar kvoten ett värde över 1. Då kvoten är 1 

innebär det att de bokförda värdena och marknadsvärdena är lika, vilket indikerar att det 

inte finns någon obetingad konservatism i redovisningen. Beaver och Ryan (2000) 

utvecklar BTM (se ekvation 4) genom att bryta ner den i två komponenter; bias och lag. 

 

𝐵𝑇𝑀𝑡,𝑖 =  𝛼𝑡 + 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝐽

6

𝐽=0

𝑅𝑡−𝑗.𝑖 + 𝜀𝑡.𝑖  

                     (4) 

 

Det bokförda värdet per aktie genom priset per aktie i modellen för företag i år t, BTMit, är 

kvoten mellan bokförda värden och marknadsvärden på den del av aktiekapitalet som är 

tillgängligt för ordinarie aktieägare. αt, motsvarar den årliga variationen i BTMit som är 

densamma för alla företag. αi är den variabel som motsvarar den företagsspecifika 

variationen i BTMit. Totalavkastningen, Rt-j,i för företag i ska enligt Beaver och Ryan 

(2000) laggas med tio år, men de väljer att använda sex år för att undvika problemet med att 

företagen som undersöks slutat vara verksamma under perioden. 

Enligt Beaver och Ryan (2000) är bias-komponenten den systematiska 

underskattningen av bokförda värden vilken gör att BTMit blir lägre än 1. Med lags menar 
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författarna oväntade ekonomiska vinster eller förluster som inte tas upp direkt i bokföringen 

utan istället över tid, vilket gör att kvoten är vid en oväntad vinst lägre än sitt medelvärde 

under en period och vice versa. Bias och lags är resultat av både redovisningsprocessen i 

form av konservatism och historiska kostnader, men även av den ekonomiska miljön, i 

form av investeringar med förväntade positiva nettonuvärden och inflation. Bias-

komponenten mäter företagseffekten, vilket innebär den del av medelvärdet av företagets 

BTMit som inte påverkas av tidseffekter eller medelvärdena hos nuvarande och laggade 

avkastningar. Författarna menar att det är den faktor som motsvarar konservatismen i BTM. 

Lagkomponenten mäts istället som den del av BTMit som är förklarad av nuvarande och 

laggade avkastningar. Det innebär att lagkomponenten är en proxy för ännu inte redovisade 

ekonomiska vinster och förluster. Enligt författarna är lagkomponenten inte associerad med 

konservatism. 

 

3.3.1 Undersökningsdesign  

Företagens specifika variation som inte förändras över tid mäts med αi. I vår undersökning 

(se ekvation 5) innefattar den istället den gruppspecifika variation som inte förändras över 

tid. αi används för att jämföra nivån av obetingad konservatism hos de mindre utvecklade 

och de utvecklade länderna oberoende av tid. Vi undersöker grupper istället för länder eller 

enskilda företag någon som ökar antalet frihetsgrader. För att undersöka förändringen i 

graden av konservatism kan αi och αt summeras (Balachandran & Mohanram, 2011). αt 

ersätts med en tidsdummy, αdt, som antar värdet 0 före och värdet 1 efter införandet av 

IFRS. Att föra in en dummy i regressionen gör det möjligt att studera om skillnaden mellan 

perioderna är signifikant. αdt mäter den gemensamma variationen över tid för alla företag i 

respektive grupp. För att undersöka om αi och αdt signifikant skiljer sig åt mellan grupperna 

genomförs ett T-test. BTMit och Rt-j,i definieras som i ekvation (4). Om αdt är positiv 

betyder det att konservatismen minskar och om den är negativ ökar konservatismen. 

Anledningen är att MTB (market-to-book) har en positiv tolkning och BTM har en negativ 

tolkning (Wang et al., 2008). 

 

𝐵𝑇𝑀𝑡,𝑖 =  𝛼𝑑𝑡 + 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝐽

3

𝐽=0

𝑅𝑡−𝑗.𝑖 +  𝜀𝑡.𝑖  

                     (5) 
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Ekvation (4) anpassas till vår undersökning genom att totalavkastningen, R, laggas med tre 

år istället för sex år. Anledningen är att undkomma problemet med att företag slutat vara 

aktiva, vilket gör urvalen större än om sex år används (Li, 2008). För observationer där R 

saknas antas R vara noll (Balachandran & Mohanram, 2011). Anledningen är att minska 

bortfallet av observationer i gruppen med de mindre utvecklade länderna. Antalet företag 

blir inte större av att slå samman observationerna i urvalet för BTM, men observationerna 

per företag ökar. Eftersom det obligatoriska införandet av IFRS undersöks genomförs 

regressioner för hela perioden för respektive grupp. En panelregression med FE-modellen 

utförs eftersom Beaver och Ryans (2000) modell då får högst förklaringsgrad. FE-modellen 

ger 64-85% beroende på vilken tidsperiod de studerar och med RE-modellen blir 

förklaringsgraden endast mellan 25-36% beroende på tidsperiod. I enlighet med Beaver och 

Ryan (2000) så används trimfunktionen winsorize på de kontinuerliga variablerna. Vi 

winsorize med 5%, för att undvika snedvridning i resultatet förorsakat av extremvärden. 
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4. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet för Basus (1997) modell och Beaver och Ryans 

(2000) BTM. Den betingade konservatismen redovisas först för båda 

undersökningsmiljöerna och sedan följer den obetingade för båda grupperna. För att 

underlätta läsningen av resultatet införs ett system för att utläsa signifikansnivåerna. I 

resultatet betyder ***p<1% signifikansnivå, **p<5% signifikansnivå och *p<10% 

signifikansnivå. För att ett resultat i studien ska klassas som statistiskt säkerställt måste det 

vara signifikant på minst 5%-nivån. 

 

4.1 Betingad konservatism 

I Tabell 3 presenteras resultatet av ekvation (2) som redogör för hypotes 1 och 3. Syftet 

med att beräkna den betingade konservatismen är att den anses vara en proxy för de 

finansiella rapporternas kvalitet. Enligt Basus (1997) modell finns det betingad 

konservatism i det redovisade resultatet när negativa nyheter redovisas mer tidsenligt än 

positiva nyheter.  

  

Tabell 3 Betingad konservatism i utvecklade och mindre utvecklade länder 

Grupp Utvecklade   
 Mindre 

utvecklade 
  

Variabel Koefficient T-statistika Koefficient T-statistika 

Intercept 0,0329 4,6983*** – 0,0053 – 0,2362 

Dit 0,0027 0,1795 0,0522 0,845 

Rit 0,0375 3,579*** 0,0964 5,3163*** 

DitRit 0,2438 3,5476*** 0,7239 2,5833** 

dtDitRit – 0,3094 – 4,8802*** – 0,6328 – 2,2732** 

N 995 

 

550 

 R
2
 0,5064 

 

0,3893 

 Justerad R
2
 0,3805   0,2129   

Tabellen redovisar resultatet för ekvationen: Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+εit som visar hur 

införandet av IFRS påverkar den betingade konservatismen i utvecklade länder (Sverige, Finland och 

Danmark) och mindre utvecklade länder (Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern). Xit är 

kvoten mellan resultatet per aktie, för företag i år t, inkluderat extraordinära händelser och priset per aktie 

för företag i år t. Rit är totalavkastningen per aktie för företag i år t. Dit är en dummyvariabel som antar 1 

om Rit är negativ och annars 0. dt är en dummyvariabel som antar 1 om åren är 2005-2007 och annars 0. 

Urvalsperioderna består av år 2003-2004 och 2005-2007. ***,** och * visar en signifikansnivå på 

respektive 1%- ,5%- och 10%-nivån. De kontinuerliga variablerna är winsorized med 1%.  
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Den justerade förklaringsgraden
 
är 38,05% för utvecklade länder vilket överstiger vad 

tidigare studier med Basus modell får. Införandet av IFRS leder till en minskning av den 

betingade konservatismen (dtDitRit) i utvecklade länder då koefficienten är negativ och 

signifikant (-0,3094***). Det går emot hypotes 1 där vi antar att den betingade 

konservatismen ökar efter införandet av IFRS. Hämäläinen (2011) finner ingen signifikant 

förändring i den betingade konservatismen i Norden efter införandet av IFRS, vilket tyder 

på en oförändrad kvalitetet på de finansiella rapporterna. Vår studie finner däremot en 

signifikant minskning i de utvecklade länderna. Resultatet tyder på en försämring av 

kvaliteten. 

Den justerade förklaringsgraden
 
för de mindre utvecklade länderna

 
är 21,29% vilket 

fortfarande är högre än vad tidigare studier finner (André et al., 2014). Att 

förklaringsgraden är högre i vår studie kan bero på att FE-modellen används när 

regressionen estimeras och att stickprovet är mindre än i tidigare studier som använder 

Basus regressionsmodell. Införandet av IFRS leder till en minskning av den betingade 

konservatismen (dtDitRit) i mindre utvecklade länder då koefficienten är negativ och 

signifikant (-0,6328**). Det betyder att resultatet inte överensstämmer med hypotes 1 i 

någon av grupperna. Resultaten från både de utvecklade och mindre utvecklade länderna är 

i linje med vad André et al. (2014), Ahmed et al. (2013) och Christensen et al. (2008) 

finner. André et al. (2014) och Ahmed et al. (2013) finner att den betingade konservatismen 

minskar vid införandet av IFRS. Christensen et al. (2008) menar att om det inte finns något 

incitament till att implementera IFRS ökar inte kvaliteten på redovisningen, vilket kan vara 

fallet i de båda undersökningsgrupperna. 

Resultatet för ekvation (3) presenteras i Tabell 4. För att statistiskt säkerställa om 

den betingade konservatism har förändrats olika i undersökningsgrupperna efter införandet 

av IFRS infogas en gruppdummy i ekvationen, vilken används för att besvara hypotes 3.  
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Tabell 4 Skillnaden i betingad konservatism mellan urvalsgrupperna 

Grupp                Utvecklade och mindre utvecklade 

Variabel Koefficient T-statistika 

Intercept 0,0102 1,1106 

Dit 0,0282 1,2451 

Rit 0,008 7,8911*** 

DitRit 0,1948 1,6344 

dtDitRit – 0,3025 – 2,5843*** 

DitRitDg 0,5299 2,7873*** 

dtDitRitDg – 0,3326 – 1,5329 

N 1545 

 R
2
 0,4128 

 Justerad R
2
 0,2569   

Tabellen redovisar resultatet för regression: Xit=β0+ β1Dit+ 

β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+ γ2DitRitDg+γ3dtDitRitDg+εit som visar hur införandet av 

IFRS påverkar den betingade konservatismen i mindre utvecklade länder (Polen, 

Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) jämfört med utvecklade länder 

(Sverige, Finland och Danmark). Xit är kvoten mellan resultatet per aktie, för 

företag i år t, inkluderat extraordinära händelser och priset per aktie för företag i år 

t. Rit är totalavkastningen per aktie för företag i år t. Dit är en dummyvariabel som 

antar 1 om Rit är negativ och annars 0. dt är en dummyvariabel som antar 1 om åren 

är 2005-2007 och annars 0. Dg är en dummyvariabel som antar 1 om företaget 

tillhör gruppen mindre utvecklade och annars 0. Urvalsperioderna består av år 

2003-2004 och 2005-2007. ***,** och * visar en signifikansnivå på respektive 

1%- ,5%- och 10%-nivån. De kontinuerliga variablerna är winsorized med 1%. 

 

Den justerade förklaringsgraden är 25,69 %. Estimeringen av regressionen visar ingen 

signifikant skillnad (dtDitRitDg) mellan förändringarna i grupperna jämfört med varandra. 

Resultatet tyder, även om det inte är statistiskt säkerställt, att de mindre utvecklade länderna 

har minskat mer än de utvecklade då koefficienten är negativ (– 0,3326). Hypotes 3 går 

därmed inte att bekräfta men resultat ger en indikation på att grupperna har förändrats 

olika.  Resultatet kan anses ligga i linje med vad André et al. (2014) finner i sin studie även 

om resultatet inte går att statistiskt säkerställa på 5% signifikansnivå. Studien menar att 

länder med svagt genomdrivande har en större minskning i den betingade konservatismen 

jämfört med starkt genomdrivande. I vår undersökning indikerar resultatet på att de mindre 

utvecklade länderna med svagt genomdrivande minskar mer än de utvecklade länderna med 
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starkt genomdrivande. Resultatet skiljer sig därmed från vad Ahmed et al. (2013) finner 

eftersom båda gruppernas betingade konservatism minskar. Studien menar att länder med 

starkt genomdrivande har svårare att anpassa sig till IFRS då den anses vara en lösare 

standard. De menar vidare att svagt genomdrivande inte förändras då standarderna som 

länderna tillämpar innan är inkonsekventa. Innan införandet av IFRS är den betingade 

konservatismen (DitRi) i de mindre utvecklade länderna positiv och signifikant (0,7239***) 

vilket är högre än i de utvecklade länderna (0,2438***), något som visas i Tabell 3. 

Nivåskillnaden är statistiskt säkerställd (0,5299***). Det går emot vad Hellström (2009) 

kommer fram till. Författaren finner att den betingade konservatismen är högre i Sverige, 

som är en utvecklad ekonomi, jämfört med Tjeckien, en mindre utvecklad ekonomi, fram 

till år 2001. Resultatet ligger i linje med vad Martikaninen och Tilli (2007) finner i sin 

studie då de visar att de mindre utvecklade länderna i EU har betingad konservatism i 

redovisningen fram till år 2005. 

Resultatet ger en indikation på att jämförbarheten ökar mellan grupperna då den 

betingade konservatismen närmar sig en mer likartad nivå efter införandet av IFRS. 

Koefficienten oberoende av tid som mäter skillnaden mellan gruppernas betingade 

konservatism (DitRitDg) tyder på att de mindre utvecklade ländernas har en högre grad 

innan införandet av IFRS då den är positiv och signifikant (0,5299***). Efter införandet av 

IFRS tyder resultatet, vilket dock inte är statistiskt säkerställt, på att de mindre utvecklade 

ländernas betingade konservatism minskar mer än hos de utvecklade länderna (-0,3326). 

Det tyder på att nivån av betingad konservatism blir jämnare sedan IFRS införts. 

 

4.2 Obetingad konservatism 

I tabell 5 visas resultatet av ekvation (5) som redogör för hypotes 2 och 4. Avsikten är att 

undersöka hur den obetingade konservatismen förändrats i och med införandet av IFRS. 

Eftersom obetingad konservatism försämrar redovisningens kvalitet förväntas en minskning 

enligt hypotes 2. Måttet BTM tolkas negativt vilket innebär att de koefficienter som har 

positiva värden tolkas som negativa och tvärtom.  
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Tabell 5 Obetingad konservatism i utvecklade och mindre utvecklade länder 

Grupp Utvecklade   
Mindre 

utvecklade 
  

Variabel Koefficient T-statistika Koefficient T-statistika 

αi 0,709 66,1505*** 1,7354 25,555*** 

αdt – 0,0776 -4,8582*** – 0,2007 -2,2253** 

R 0,2104 13,0657*** 0,213 3,8854*** 

R0-1 – 0,1995 -13,5229*** – 0,4893 -9,1222*** 

R0-2 – 0,1018 -5,8472*** – 0,3593 -5,7048*** 

R0-3 – 0,0717 -4,6791*** -0,3705 -6,2918*** 

N 1150 

 

446 

 R
2
 0,826 

 

0,7439 

 Justerad R
2
 0,7815   0,6754   

T-test 

    αi 

 
14,9296*** 

  αdt   -1,3446     
Tabellen redovisar resultatet för ekvationen:  

𝐵𝑇𝑀𝑡,𝑖 = 𝛼𝑖  + 𝛼𝑑𝑡 + ∑ 𝛽𝐽

3

𝐽=0

𝑅𝑡−𝑗.𝑖 + 𝜀𝑡.𝑖 

som visar hur införandet av IFRS påverkar den obetingade konservatismen i utvecklade länder (Sverige, 

Finland och Danmark) och mindre utvecklade länder (Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och 

Ungern). BTMit är kvoten mellan bokfört värde per aktie, för företag i år t, och marknadsvärde per aktie 

för företag i år t. αdt är en dummyvariabel som antar 1 om tidsperioden är år 2005-2007 och annars 0. Rt-j,i 

är aktieavkastning för företag i år t och de tre laggade aktieavkastningarna för företag i. Urvalsperioderna 

består av år 2003-2004 och 2005-2007. T-testen visar skillnaden mellan gruppernas αi och αdt. ***,** och 

* visar en signifikansnivå på respektive 1%-,5%- och 10%-nivån. De kontinuerliga variablerna är 

winsorized med 5%. 

 

Resultatet visar att de utvecklade ländernas nivå av obetingad konservatism som inte 

förändras över tid (αi) är signifikant (0,709***). För de mindre utvecklade ländernas är 

nivån signifikant (1,7354***) och de båda gruppernas nivå är signifikant skilda från 

varandra på 1%-nivån. Detta är i enlighet med vad Hellström (2009) finner i sin studie då 

Tjeckien, som är ett mindre utvecklat land, har en lägre grad av obetingad konservatism än 

Sverige, som är ett utvecklat land.  

Den obetingade konservatismen ökar över tid för den utvecklade gruppen (αdt), 

eftersom koefficienten är negativ och signifikant (-0,0776***). Resultatet indikerar på att 

de mindre utvecklade ländernas obetingade konservatism (-0,2007**) ökar mer än de 

utvecklade ländernas, även om skillnaden inte är statistiskt säkerställd. Att den obetingade 

konservatismen ökar motsäger hypotes 2 där förväntningen är att den ska minska. Flertalet 

studier visar att den obetingade konservatismen minskar i och med införandet av IFRS 
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(André et al., 2014; Hellman, 2011; Hullenaar, 2011). Hellström (2009) visar dock att den 

obetingade konservatismen ökar över tid i Sverige, men inte i samband med införandet av 

IFRS. Resultatet i vår studie påvisar att den obetingade konservatismen ökar vilket går 

emot vad tidigare studier finner, något som tyder på att kvaliteten försämras. Ahmed et al. 

(2013) hävdar att kvaliteten beror på de standarder som tillämpades innan IFRS, vilket i det 

här fallet kan tyda på att båda grupperna hade striktare regler innan IFRS infördes 

obligatoriskt som tillät mindre obetingad konservatism. Författarna menar vidare att olika 

länders förmåga att anpassa sig beror på om de är starkt eller svagt genomdrivande. Länder 

som är starkt genomdrivande anpassar sig mer än länder som är svagt genomdrivande. 

Dock har länder som är starkt genomdrivande svårare att anpassa sig till mindre strikta 

standarder än länder som är svagt genomdrivande. Detta kan således förklara att länderna 

förändras olika, även om skillnaden hos förändringen inte är signifikant säkerställd. 

Eftersom inget signifikant resultat observeras angående skillnader i gruppernas förändring 

finner vi inget stöd för hypotes 4. De mindre utvecklade länderna har innan IFRS infördes 

en lägre nivå av obetingad konservatism, men om graden av konservatism ökar mer i den 

gruppen än i den utvecklade skulle det kunna betyda att jämförbarheten mellan grupperna 

ökat, även om kvaliteten minskat. 

Alla R är signifikanta för båda grupperna, vilket innebär att de laggade 

totalavkastningarna påverkar förändringen i BTM. Förklaringsgraderna skiljer sig åt mellan 

grupperna då den utvecklade gruppens ligger på 82,6%, som motsvarar Beaver och Ryans 

nivå. De mindre utvecklade ländernas förklaringsgrad är 74,39%, vilken även den ligger 

inom Beaver och Ryans spann. 

 

4.3 Multikollinearitet och heteroskedasticitet 

De oberoende variablerna kan vara linjärt korrelerade med varandra, vilket leder till 

missvisande resultat. Problemet som uppstår kallas multikollinearitet och de värden för 

korrelationerna som anses orsaka problem är de som överstiger (understiger) 0,7 (-0,7) 

(Lind et al., 2012). Det finns ingen korrelation (se Bilaga 2) mellan de oberoende 

variablerna som kan medföra problem för någon av våra modeller. 

Heteroskedasticitet innebär att variansen inte är konstant för alla observationer 

(Verbeek, 2012:98,106f.), vilket kan påverka resultaten. Därför kontrolleras det för 

heteroskedasticitet genom att studera punktdiagram som visar residualernas fördelning (se 
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Bilaga 3). Vi kan konstatera att heteroskedasticitet inte föreligger och bör således inte 

påverka resultaten.      

 

4.4 Robusthetstest 

År 2005 är året då IFRS infördes obligatoriskt i koncernredovisningen för börsnoterade 

företag. Capkun et al. (2008) finner att företag tenderar att öka sitt resultat i 

övergångsperioden till IFRS, vilket författarna menar är år 2005. Studien finner vidare att 

det sker i alla undersökningsländer, men till en högre grad i länder med svagare rättsliga 

institutioner och länder som har högre resultatmanipulering innan IFRS infördes. 

Resultatmanipulering visar sig i forskning påverka eller är kopplad till andra karaktärsdrag 

hos redovisning exempelvis värderelevans och konservatism (Filip & Di Vito, 2009). För 

att kontrollera att resultatet inte påverkas av detta utförs regressionen utan år 2005, vilket är 

i enlighet med André och Filip (2012). 

 

4.4.1 Betingad konservatism 

I Tabell 6 presenteras resultatet av regression (2) när år 2005 exkluderas från 

urvalsperioden. 

Tabell 6 Robusthetstest för den betingade konservatismen i utvecklade och mindre 

utvecklade länder 

Grupp Utvecklade   
 Mindre 

utvecklade 
  

Variabel Koefficient T-statistika Koefficient T-statistika 

Intercept 0,03 3,4913*** – 0,011 – 0,4063 

Dit 0,067 0,3847 0,0306 0,365 

Rit 0,0319 2,3931** 0,0965 4,5776*** 

DitRit 0,2803 3,4974*** 0,7749 2,355** 

dtDitRit – 0,346 – 4,9322*** – 0,9212 – 2,9102*** 

N 796 

 

439 

 R
2
 0,5035 

 

0,3898 

 Justerad R
2
 0,3344   0,1516   

Tabellen redovisar resultatet för ekvationen: Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+εit som visar hur 

införandet av IFRS påverkar den betingade konservatismen i utvecklade länder (Sverige, Finland och 

Danmark) och mindre utvecklade länder (Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern). Xit är kvoten 

mellan resultatet per aktie, för företag i år t, inkluderat extraordinära händelser och priset per aktie för 

företag i år t. Rit är totalavkastningen per aktie för företag i år t. Dit är en dummyvariabel som antar 1 om 

Rit är negativ och annars 0. dt är en dummyvariabel som antar 1 om åren är 2006-2007 och annars 0. 

Urvalsperioderna består av år 2003-2004 och 2006-2007. ***,** och * visar en signifikansnivå på 

respektive 1%- ,5%- och 10%-nivån. De kontinuerliga variablerna är winsorized med 1 %. 
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Resultatet som framkommer i Tabell 3 när år 2005 inkluderas förändras inte då Tabell 6 

visar att den betingade konservatismen fortfarande minskar i utvecklade (-0,346***) och 

mindre utvecklade (-0,9212***) länder. Nivån innan införandet är fortfarande positiv och 

signifikant i utvecklade länder (0,2803***) och i mindre utvecklade länder (0,7749**). 

Resultatet är därmed robust för att utesluta observationerna från år 2005.   

 I Tabell 7 visas resultatet från regression (3) när år 2005 exkluderas. 

 

Tabell 7 Robusthetstest för skillnaden i den betingade 

konservatismen mellan urvalsgrupperna 

Grupp                Utvecklade och mindre utvecklade 

Variabel Koefficient T-statistika 

Intercept 0,0048 0,4392 

Dit 0,0263 0,9539 

Rit 0,081 6,7613*** 

DitRit 0,2013 1,4761 

dtDitRit – 0,3404 – 2,6721*** 

DitRitDg 0,6228 2,9849*** 

dtDitRitDg – 0,5788 – 2,369** 

N 1235 

 R
2
 0,4136 

 Justerad R
2
 0,2048   

Tabellen redovisar resultatet för regression: Xit=β0+ β1Dit+ 

β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+ γ2DitRitDg+γ3dtDitRitDg+εit som visar hur införandet av 

IFRS påverkar den betingade konservatismen i mindre utvecklade länder (Polen, 

Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) jämfört med utvecklade länder 

(Sverige, Finland och Danmark). Xit är kvoten mellan resultatet per aktie, för 

företag i år t, inkluderat extraordinära händelser och priset per aktie för företag i år 

t. Rit är totalavkastningen per aktie för företag i år t. Dit är en dummyvariabel som 

antar 1 om Rit är negativ och annars 0. dt är en dummyvariabel som antar 1 om åren 

är 2006-2007 och annars 0. Dg är en dummyvariabel som antar 1 om företaget 

tillhör gruppen mindre utvecklade och annars 0. Urvalsperioderna består av år 

2003-2004 och 2006-2007. ***,** och * visar en signifikansnivå på respektive 

1%- ,5%- och 10%-nivån. De kontinuerliga variablerna är winsorized med 1 %.   

 

Resultatet visar fortfarande, jämfört med när år 2005 inkluderas, att de mindre utvecklade 

länder minskar mer (-0,5788**) än de utvecklade länderna. Det tyder på att 

resultatmanipulering inte påverkar resultatet.  Däremot är resultaten nu signifikanta till 

skillnad mot när år 2005 ingår i studien. Det tyder på att effekten av förändringen blir 

tydligare när år 2005 utesluts. Då IFRS infördes år 2005 kan det dröja innan 
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konservatismen påverkas av detta. Effekten visas alltså inte år 2005 eftersom anpassningen 

inte behöver ske direkt. När år 2005 utesluts blir således resultatet signifikant och vi kan 

med statistisk säkerhet säga att de mindre utvecklade ländernas betingade konservatism 

minskar mer än i de utvecklade länderna. 

 

4.4.2 Obetingad konservatism 

I Tabell 8 presenteras resultaten för robusthetstestet för BTM.  

 

Tabell 8 Robusthetstest för den obetingade konservatismen i utvecklade och 

mindre utvecklade länder 

Grupp Utvecklade   
Mindre 

utvecklade 
  

Variabel Koefficient T-statistika Koefficient T-statistika 

αi 0,712 58,21*** 1,7281 22,5304*** 

αdt – 0,116 – 5,7579*** – 0,3324 – 2,9023*** 

R 0,2111 10,689*** 0,2317 3,4455*** 

R0-1 – 0,197 – 11,4551*** – 0,5019 – 8,1662*** 

R0-2 – 0,0997 – 4,506*** – 0,342 – 4,2108*** 

R0-3 – 0,0286 – 1,4324 – 0,2928 – 3,6288*** 

N 920 

 

356 

 R
2
 0,8158 

 

0,7401 

 Justerad R
2
 0,7528   0,6465   

T-test 

    αi 

 
13,077*** 

  αdt   – 1,8605*     
Tabellen redovisar resultatet för ekvationen: 

𝐵𝑇𝑀𝑡,𝑖 = 𝛼𝑖  + 𝛼𝑑𝑡 +  ∑ 𝛽𝐽

3

𝐽=0

𝑅𝑡−𝑗.𝑖 +  𝜀𝑡.𝑖 

som visar hur införandet av IFRS påverkar den obetingade konservatismen i utvecklade länder 

(Sverige, Finland och Danmark) och mindre utvecklade länder (Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien 

och Ungern). BTMit är kvoten mellan bokfört värde per aktie, för företag i år t, och marknadsvärde per 

aktie för företag i år t. αdt är en dummyvariabel som antar 1 om tidsperioden är år 2006-2007 och 

annars 0. Rt-j,i är aktieavkastning för företag i år t och de tre laggade aktieavkastningarna för företag i. 

Urvalsperioderna består av år 2003-2004 och 2006-2007. T-testen visar skillnaden mellan gruppernas 

αi och αdt. ***,** och * visar en signifikansnivå på respektive 1%- ,5%- och 10%-nivån. De 

kontinuerliga variablerna är winsorized med 5 %. 

 

Den obetingade konservatismen som inte förändras över tid (αi) är lägre i de mindre 

utvecklade länderna (1,7281***) jämfört med de utvecklade (0,712***). Skillnaden mellan 

grupperna angående konservatismen som inte förändras över tid är signifikant på 1%-nivån, 



 32 

vilket betyder att de båda grupperna hade olika nivå av obetingad konservatism innan 

införandet av IFRS. Den obetingade konservatismen som förändras över tid (αdt) ökar för 

båda grupperna. Det går att utläsa att den mindre utvecklade gruppens konservatism  

(-0,3324***) kan ha öka mer än den mindre utvecklade gruppens konservatism (-

0,116***), skillnaden är signifikant på 10%-nivån, men klassas inte som statistisk 

säkerställd i vår undersökning. Anledningen att förändringen blir mer signifikant när år 

2005 utesluts kan bero på att effekten av införandet av IFRS blir tydligare. Resultaten är 

robusta med de som presenterade i Tabell 5, vilket tyder på att en eventuellt ökad 

resultatmanipulering år 2005 inte påverkar vårt resultat. 

Alla R är signifikanta för den mindre utvecklade gruppen och alla utom R0-3 för den 

utvecklade. Förklaringsgraden för de utvecklade länderna är 81,58% och 74,01% för de 

mindre utvecklade. Förklaringsgraderna överensstämmer med Beaver och Ryans 

förklaringsgrader och de som redovisas i Tabell 5. 
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5. Avslutande diskussion 

Av analysen framgår att den betingade konservatismen minskar både i de utvecklade och de 

mindre utvecklade länderna vid IFRS införande. Vid undersökning där år 2005 ingår 

observeras ingen signifikant skillnad mellan grupperna. När år 2005 utesluts blir dock 

förändringen över tid och mellan grupperna signifikant, vilket betyder att den betingade 

konservatismen minskar mer i de mindre utvecklade länderna än i de utvecklade. Att 

förändringen blir signifikant kan bero på att när år 2005 utesluts blir effekten före och efter 

tydligare. Analysen visar att den utvecklade gruppen har en högre grad av obetingad 

konservatism än i den mindre utvecklade gruppen, gällande den delen som inte förändras 

över tid. Det är i linje med vad Hellström (2009) konstaterar i sin studie, då det framgår av 

studien att Sverige, som är ett utvecklat land, har en högre grad av konservatism än 

Tjeckien, som är ett mindre utvecklat land. Båda gruppernas obetingade konservatism ökar 

och resultatet tyder på att den mindre utvecklade gruppens konservatism ökar mer än den 

utvecklade. Eftersom en ökning av den betingade och en minskning av den obetingade 

konservatismen förväntas, strider resultatet mot hypotes 1 och hypotes 2. Trots detta 

kvarstår det negativa sambandet mellan båda typer av konservatism. Det negativa 

sambandet har även påvisats av Gassen et al. (2006), Qiang (2007) och Beaver och Ryan 

(2005). Att den betingade konservatismen hos de båda grupperna, i enlighet med hypotes 3, 

förändrats olika kan tyda på att jämförbarheten ökat. Eftersom ingen signifikant skillnad 

finns mellan grupperna vid undersökning av den obetingade konservatismen finner studien 

inget stöd för hypotes 4.  

Ahmed et al. (2013) menar att hur kvaliteten förändras vid införandet av nya 

standarder beror på de standarder som tillämpades innan. Vårt resultat för båda grupperna 

tyder på en minskning av kvaliteten. Det kan bero på att länderna hade standarder som 

krävde en högre kvalitet än vad IFRS gör, samt att båda grupperna hade en liknande 

kvalitetsnivå innan.  Hämäläinen (2011) menar att de mindre utvecklade länderna har haft 

en mer ineffektiv standard än de utvecklade länderna, men studien finner ingen effekt på de 

mindre utvecklade ländernas kvalitet i och med inträdet i EU. Studien motiverar detta med 

att de kan ha anpassat sig innan inträdet för att uppnå kraven som EU ställer på de blivande 

medlemsländerna. Därför kan vårt resultat tyda på att de mindre utvecklade och utveckade 

länderna har en liknande kvalitet på redovisningen innan IFRS, eftersom båda gruppernas 

betingade konservatism minskar. I enlighet med André et al. (2014) finner vi att den 

betingade konservatismen minskar mer i länder som är svagt genomdrivande än som är 
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starkt genomdrivande. Förklaringen till att de förändras olika mycket kan vara att de länder 

som är starkt genomdrivande har en längre tradition av striktare standarder än de mindre 

utvecklade länderna. Eftersom de länder som är starkt genomdrivande enligt Ahmed et al. 

(2013) har svårare att anpassa sig till mindre strikta standarder kan det innebära att den 

utvecklade gruppens betingade konservatism minskar i lägre utsträckning än vad IFRS 

egentligen kräver. Medan den mindre utvecklade gruppen med svagt genomdrivande 

anpassar sig till den nivå som IFRS implementerar. Att den obetingade konservatismen 

minskar i lägre utsträckning i utvecklade länder kan även bero på att länderna som är starkt 

genomdrivande förhindras av sin tradition gällande standarders strikthet. Det kan vara så att 

de utvecklade länderna, som är starkt genomdrivande, anpassar sig till den nivå IFRS 

implementerar. Det kan enligt André et al. (2014) bero på att länder som är starkt 

genomdrivande anpassar sig bättre än länder som är svagt genomdrivande. Det skulle 

innebära att länderna som är svagt genomdrivande i vår undersökning överanpassar sig och 

får en sämre kvalitet än vad IFRS tillåter. En annan anledning till att kvaliteten försämras 

kan vara att införandet av IFRS var obligatorisk år 2005. Detta kan i enlighet med 

Christensens (2008) studie bero på att de företag som inför IFRS frivilligt får en högre 

kvalitet medan det inte sker någon förändring för de företag som tvingas till anpassning. 

Utifrån Qiang (2007) kan ökningen av den obetingade konservatismen bero på att 

företagen i båda grupperna efter IFRS införande börjar senarelägga skatterna i högre 

utsträckning än tidigare. En annan anledning kan vara att de vill minska risken för dyra 

rättsprocesser, men eftersom den betingade konservatismen minskar behöver det inte vara 

anledningen. Den betingade konservatismen minskar för båda grupperna, vilket kan betyda 

att effektiviteten gällande kontrakt inte är lika högt prioriterad. Eftersom det finns en 

negativ samband mellan konservatismerna sker det en avvägning mellan dem. Utifrån detta 

resonemang kan IFRS ha gjort att den betingade konservatismen har fått en mindre 

betydelse och den obetingade mer. Det kan menas att IFRS inte har lyckats med vad IASB 

ville implementera i redovisningen, eftersom den obetingade konservatismen enligt IASB 

ska minska och därmed att den betingade ska öka. Kim och Pevzner (2010) menar att 

marknaden belönar företag som har betingad konservatism i redovisningen och att det finns 

ett negativt samband mellan konservatismerna. Detta kan innebära att marknaden även 

belönar frånvaro av obetingad konservatism.  Vår studie tyder på en försämrad kvalitet, 

även om jämförbarheten kan ha ökat. Det kan således bidra till att marknaden bestraffar 

företagen som nu ökar den obetingade konservatismen och minskar den betingade. De 
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positiva effekterna som en högre ekonomisk tillväxt och effektivare kapitalmarknader som 

IFRS förväntas ge kan således utebli.      

 

5.1 Begränsningar i studien 

Om marknaden inte gör korrekta bedömningar av olika företags värde påverkar det 

resultaten från beräkningarna av konservatism med Basus (1997) samt Beaver och Ryans 

(2000) modell. Om marknaden övervärderar företagen kan det verka som att det finns mer 

konservatism än det faktiskt gör, om de bokförda värdena är korrekta. Om marknadens 

värdering är lägre än företagets faktiska värde och företaget har konservatism i 

redovisningen kan det ge sken av att det inte finns någon konservatism. Det blir därför 

problematiskt att relatera bokförda värden, som inte förväntas vara neutrala, med 

marknadsvärden som kan innehålla felvärderingar men som förväntas vara korrekta. Det 

kan både resultera i att ett felaktigt antagande om att konservatism finns trots frånvaro av 

det och tvärt om. För att använda sig av marknadsvärden vid undersökning av konservatism 

antas marknaden vara effektiv och att korrekta bedömningar görs. Olika marknader kan ha 

olika förmågor att göra korrekta bedömningar, något som skulle påverka våra resultat när 

utvecklade och mindre utvecklade länder jämförs. Det gör att användning av 

marknadsvärden vid studier av konservatism kan kritiseras (Beatty, 2007; Givoly et al., 

2007). 

En av de främsta fördelarna med BTM är att den är företagsspecifik, vilket inte 

gäller för alla mått som mäter konservatism (Wang et al., 2008). Att mäta den obetingade 

konservatismen genom att implementera dummy-variabler på varje företag gör det svårare 

att få signifikanta resultat, då antalet frihetsgrader minskar. Genom att använda grupper vid 

regressionen försvinner fördelen med att BTM är företagsspecifik, men signifikanta resultat 

är lättare att uppnå eftersom fler frihetsgrader kvarstår. Genom att gruppera företagen antas 

de vara lika, vilket kan ifrågasättas. Även om företagen är från länder med likartade 

rättstraditioner kan det finnas egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla dem i en 

grupp. Anledningen är att de kan vara för olika för att ge en rättvisande bild av det som 

undersöks. Basu (1997) är inte företagsspecifik, men problematiken angående 

gruppindelning av länder och företag gäller även denna modell (Givoly et al., 2007). Det 

finns kritik mot Basus (1997) regression som innebär att den inte är lämplig att studera 

förändring över tid (ibid.). Modellen används ändå för att mäta konservatism över tid i 

undersökningar av betingad konservatism (e.g André et al., 2014). 
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Beaver och Ryan (2000) menar att det är endast αi och inte αt som mäter 

konservatism. I vår undersökning antas dock αt mäta konservatism, vilket även gjorts i 

andra studier (Balachandran & Mohanram, 2011). Att αt inte skulle mäta konservatism kan 

diskuteras eftersom den innefattar ej redovisade vinster och förluster. Därmed skulle det 

kunna vara både den obetingade och den betingade konservatismen som fångas upp av αt. 

Att använda sig av αt för att beräkna förändringen i den obetingade konservatismen kan 

således vara missvisande. Att den obetingade konservatismen inte skulle förändras över tid 

tycks inte heller vara ett rimligt antagande eftersom standarder införs för att den ska 

begränsas. Annars vore alla försök att minska förekomsten av obetingad konservatism 

förgäves. En annan komplikation med modellen är att αi inte enbart fångar konservatismen 

utan allt som är företagsspecifikt. Exempel på sådant som kan finnas i αi är vilken ledning 

företaget har, klimatpolicy etcetera. Att konservatism kan vara beroende av vilken 

självsäkerhet angående företaget en CEO besitter (Ahmed & Duellman, 2013) befogar till 

viss del att använda αi som mått på konservatism, eftersom det inte är helt självklart vad 

som styr förekomsten av konservatism. Det kan vara problematiskt att studera αi även om 

den förändras. Anledningen är att när all företagsspecifik variation samlas i en variabel går 

det inte att avgöra vad som har förändrats. Det skulle lika gärna kunna vara konservatismen 

som något annat.    

En nackdel med BTM är att kvoten ger ett snedvridet resultat vid förekomst av 

economical rents. Economical rents bidrar alltid, oavsett grad av konservatism, till sänkta 

bokförda värdena relativt marknadsvärden. Det innebär att ju mer economical rents ett 

företag har desto mer överskattar BTM-kvoten graden av konservatism. Det kan innebära 

att ett företag som inte har några economical rents inte heller ger missvisande resultat vid 

studier av konservatism (Wang et al., 2008). 
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6. Slutsats 

Undersökningens syfte är att studera hur införandet av IFRS påverkar kvaliteten hos de 

finansiella rapporterna för länder inom EU genom att undersöka redovisningskonservatism. 

Av analysen framgår det att den obetingade konservatismen ökar och den betingade 

minskar i båda grupperna vid införandet av IFRS. Att den betingade konservatismen 

minskar i båda grupperna strider mot hypotes 1 och att den obetingade ökar i båda 

grupperna strider mot hypotes 2. Resultatet styrker de studier som påvisar ett negativt 

samband mellan den obetingade och betingade konservatismen. Anledningen till att studien 

finner resultat som är motsatsen till det förväntade kan vara att de standarder som länderna 

hade innan IFRS innefattade striktare krav på kvaliteten i form av konservatism. Vi finner 

att länder som är svagt genomdrivande har en större minskning i den betingade 

konservatismen och vi kan därför bekräfta hypotes 3 när vi utesluter år 2005 från urvalet. 

Någon skillnad mellan grupperna angående den obetingade konservatismen som förändras 

över tid går inte att statistiskt säkerställa. Därför kan vi inte bekräfta hypotes 4. Resultatet 

tyder på att kvaliteten hos de finansiella rapporterna försämras som följd av IFRS 

införande. Jämförbarheten kan ha ökat eftersom den betingade konservatismen förändras 

olika mellan grupperna. Den ökade jämförbarhet kan ha uppnåtts på bekostnad av 

kvaliteten i redovisningen. Vår studie indikerar på att IFRS inte uppnått avsedd effekt på de 

finansiella rapporterna eftersom de i sitt konceptuella ramverk tydliggör att obetingad 

konservatism inte är önskad inom redovisningen.   

 

6.1 Vidare forskning 

Vår studie fångar hur IFRS obligatoriska införande påverkar konservatismen i 

redovisningen i utvecklade och mindre utvecklade länder inom EU. Det finns studier som 

påvisar vilka egenskaper hos företag som påverkar förekomst av konservatism i utvecklade 

länder. Något som skulle utveckla forskningen på området är en studie som undersöker 

vilka variabler som påverkar konservatismen i de mindre utvecklade länderna. En variabel 

som kan påverka är exempelvis hur företag redovisar och skriver ner goodwill. Att införa 

kontrollvariabler för exempelvis storlek, omsättning, antal anställda etcetera, vore ett bidrag 

till den befintliga forskningen, då dessa påvisats inverka de utvecklade länderna. 

           Det skulle även bidra till den befintliga forskningen att undersöka en annan 

tidsperiod än vad vår studie gör. Att undersöka en längre period efter införandet för att se 

om finanskrisen påverkar förekomsten av konservatism i redovisningen vore intressant för 
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investerare eftersom rapporternas tillförlitlighet då kan variera med konjunkturcyklerna. 

Dessutom kan forskningen utökas genom att undersöka hur flera underregleringar av IFRS 

påverkar konservatismen över tid. Att använda sig av andra mått på konservatism för att se 

om det ger samma resultat är ett alternativt sätt att undersöka konservatismen i dessa 

grupper, vilket bidrar med att bekräfta eller förkasta den förändring som vi observerar. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 
 
I Bilaga 1 presenteras den deskriptiva statistiken för variablerna som är winsorized. De 

kontinuerliga variablerna som används för beräkning av betingad konservatism är 

winsorized med 1% och de som används vid beräkning av obetingad konservatism är 

winsorized med 5%. 

 
Deskriptiv statistik för de utvecklade länderna för beräkning av 

betingad konservatism 

Variabel N Medel Std.av Min Median Max 

Xit 995 0,0447 0,1457 – 0,5958 0,0667 0,4837 

Rit 995 0,3233 0,5199 – 0,6317 0,2449 2,4049 

Dit 995 0,2543 0,4357 0 0 1 

dt 995 0,6 0,4901 0 1 1 
Xit är kvoten mellan resultatet per aktie inkluderat extraordinära händelser för företag i år t. 

och priset per aktie. Rit är den totala aktieavkastningen för företag i år t. Dit är en 

dummyvariabel som antar 1 om aktieavkastningen är negativ, annars 0. dt är en 

dummyvariabel som antar 1 om åren är 2005-2007, annars 0. De kontinuerliga variablerna är 

winsorized med 1%. 

 

 

Deskriptiv statistik för de mindre utvecklade länderna för beräkning av 

betingad konservatism   

Variabel N Medel Std.av Min Median Max 

Xit 550 0,0559 0,3625 -1,5678 0,0768 1,1756 

Rit 550 0,6409 0,9768 -0,5326 0,3796 4,3085 

Dit 550 0,2036 0,4031 0 0 1 

dt 600 0,6 0,4903 0 1 1 
Xit är kvoten mellan resultatet per aktie inkluderat extraordinära händelser för företag i år t. 

och priset per aktie. Rit är den totala aktieavkastningen för företag i år t. Dit är en 

dummyvariabel som antar 1 om aktieavkastningen är negativ, annars 0. dt är en 

dummyvariabel som antar 1 om åren är 2005-2007, annars 0. De kontinuerliga variablerna är 

winsorized med 1%. 
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Deskriptiv statistik för båda grupperna för beräkning av skillnaden i 

förändringen av betingad konservatism   

Variabel N Medel Std.av Min Median Max 

Xit 1545 0,0487 0,2458 -1,5678 0,0708 1,1756 

Rit 1545 0,4364 0,7324 -0,6317 0,2793 4,3085 

Dit 1545 0,2363 0,4249 0 0 1 

dt 1595 0,6 0,4901 0 1 1 

Dg 1595 0,3762 0,4846 0 1 1 
Xit är kvoten mellan resultatet per aktie inkluderat extraordinära händelser för företag i år t. 

och priset per aktie. Rit är den totala aktieavkastningen för företag i år t. Dit är en 

dummyvariabel som antar 1 om aktieavkastningen är negativ, annars 0. dt är en 

dummyvariabel som antar 1 om åren är 2005-2007, annars 0. Dg är en dummyvariabel som 

antar 1 om företag tillhör den mindre utvecklade gruppen, annars 0. De kontinuerliga 

variablerna är winsorized med 1%. 

 

 

 

Deskriptiv statistik för de utvecklade länderna för beräkning av 

obetingad konservatism 

Variabel N Medel Std.av Min Median Max 

BTMit 1150 0,6453 0,3899 0,1394 0,5628 1,5639 

Rit 1840 0,1327 0,4527 -0,6351 0,0865 1,0976 

αdt 1840 0,375 0,4843 0 0 1 
BTMit är kvoten mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet för företag i år t. Rit är 

totalavkastningen för företag t år i. αdt är en tidsdummy som antar 1 om åren är 2005-2007, 

annars 0. De kontinuerliga variablerna är winsorized med 5%. 

 

 

 

Deskriptiv statistik för de mindre utvecklade länderna för beräkning av 

obetingad konservatism 

Variabel N Medel Std.av Min Median Max 

BTMit 446 1,263 1,1726 0,1224 0,8685 4,6051 

Rit 720 0,3421 0,6872 -0,5776 0,1663 2,1622 

αdt 720 0,375 0,4845 0 0 1 
BTMit är kvoten mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet för företag i år t. Rit är 

totalavkastningen för företag t år i. αdt är en tidsdummy som antar 1 om åren är 2005-2007, 

annars 0. De kontinuerliga variablerna är winsorized med 5%. 
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Bilaga 2 
Multikollinearitets-test  

I Bilaga 2 presenteras korrelationsmatriser för de oberoende variablerna i Basus (1997) 

modell samt Beaver och Ryans (2000) BTM för de olika grupperna. Värden som överstiger 

0,7 eller understiger -0,7 kan orsaka problem.  

 

Korrelationsmatris för Basus modell för mindre utvecklade länder 

Variabel Dit Rit dt 

Dit 1 – 0,4456 0,1364 

Rit – 0,4456 1 -0,1 

dt 0,1364 – 0,1 1 
Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna (Dit, 

Rit,dt) i Basus (1997) modell för mindre utvecklade länder i EU. 

 

Korrelationsmatris för Basus modell för utvecklade länder 

Variabel Dit Rit dt 

Dit 1 – 0,6083 0,1564 

Rit – 0,6083 1 – 0,1301 

dt 0,1564 – 0,1301 1 
Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna (Dit, 

Rit,dt) i Basus (1997) modell för utvecklade länder i EU. 

 

Korrelationsmatris för Basus modell för båda urvalsgrupperna 

Variabel Dit Rit dt Dg 

Dit 1 – 0,4973 0,1419 – 0,057 

Rit – 0,4973 1 – 0,0989 0,2077 

dt 0,1419 – 0,0989 1 0,0375 

Dg – 0,057 0,2077 0,0375 1 
Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna (Dit, Rit,dt och Dg) i Basus 

(1997) modell för mindre utvecklade och utvecklade länder i EU när de beräknas 

tillsammans. 
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Korrelationsmatris för Beaver and Ryans BTM för mindre utvecklade länder 

Variabel αdt R R0-1 R0-2 R0-3 

αdt 1 – 0,134 0,2565 0,4518 0,3018 

R – 0,134 1 – 0,089 0,017 – 0,078 

R0-1 0,2565 – 0,089 1 0,0599 0,049 

R0-2 0,4518 0,017 0,0599 1 0,1174 

R0-3 0,3018 – 0,078 0,0479 0,1174 1 
Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna (αdt, R, R0-1, R0-2, R0-3) i Beaver och 

Ryans (2000) modell för mindre utvecklade länder i EU. 

 

Korrelationsmatris för Beaver and Ryans BTM för utvecklade länder 

Variabel αdt R R0-1 R0-2 R0-3 

αdt 1 – 0,1644 0,1937 0,5529 0,2804 

R – 0,1644 1 – 0,0305 – 0,0629 – 0,1352 

R0-1 0,1937 – 0,0305 1 0,1732 0,0941 

R0-2 – 0,5529 – 0,0629 0,1732 1 0,193 

R0-3 0,2804 – 0,1352 0,0941 0,193 1 
Tabellen visar korrelationen mellan de oberoende variablerna (αdt, R, R0-1, R0-2, R0-3) i Beaver och 

Ryans (2000) modell för utvecklade länder i EU. 
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Bilaga 3 
Heteroskedasticitet 

I Bilaga 3 presenteras punktdiagram för residualernas fördelning för Basus (1997) modell 

samt Beaver och Ryans (2000) BTM för de olika grupperna. Om residualerna succesivt 

minskar eller ökar tyder det på att heteroskedasticitet finns.  

 

Punktdiagram de mindre utvecklade 

ländernas residualer för Basus modell  

 
Tabellen visar residualernas spridning för Basus (1997) 

modell, Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+εit, för 

de mindre utvecklade länderna inom EU. 

 

Punktdiagram för de utvecklade ländernas 

residualer för Basus modell  

 

Tabellen visar residualernas spridning för Basus (1997) 

modell, Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+εit, för 

de utvecklade länderna inom EU. 
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Punktdiagram för båda urvalsgruppernas 

residualer för Basus modell  

 

Tabellen visar residualernas spridning för Basus (1997) 

modell, Xit=β0+ β1Dit+ β2Rit+γ0DitRit+γ1dtDitRit+εit, för 

både de mindre utvecklade och utvecklade länderna 

inom EU. 

 

Punktdiagram för de mindre utvecklade 

ländernas residualer för Beaver och Ryans 

BTM  

 

Tabellen visar residualernas spridning för de mindre 

utvecklade länderna för Beaver och Ryans (2000) BTM  

𝐵𝑇𝑀𝑡,𝑖 = 𝛼𝑖  + 𝛼𝑑𝑡 + ∑ 𝛽𝐽

3

𝐽=0

𝑅𝑡−𝑗.𝑖 + 𝜀𝑡.𝑖 

 
Diagram 5 Punktdiagram för de utvecklade 

ländernas residualer för Beaver och Ryans 

BTM  

 

Tabellen visar residualernas spridning för de utvecklade 

länderna för Beaver och Ryans (2000) BTM  

𝐵𝑇𝑀𝑡,𝑖 = 𝛼𝑖  + 𝛼𝑑𝑡 +  ∑ 𝛽𝐽

3

𝐽=0

𝑅𝑡−𝑗.𝑖 + 𝜀𝑡.𝑖 


