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Sammanfattning 

 

Titel: Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde - En studie 

om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och 

Storbritannien   

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren 

 

Handledare: Fredrik Hartwig  

 

Datum: 2017 – juni  

 

Syfte: Företag som brister i den finansiella rapporteringen lever inte upp till IFRS krav på 

transparens, kompabilitet och en enhetlig redovisning i Europa. Relevant information riskerar 

därmed att undanhållas från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. Att 

redovisningsstandarder efterlevs är avgörande för att uppfylla dessa målsättningar. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur variablerna företagsstorlek, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad, 

lönsamhet, likviditetsnivå, tid och kluster påverkar efterlevnad av de obligatoriska 

upplysningskraven i IFRS 13 hos börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och 

Storbritannien.   

 

Metod: Deduktiv ansats där hypoteser formuleras för att testa ett antal oberoende variablers 

påverkan på fastighetsbolagens efterlevnad av IFRS 13. Ett upplysningsindex konstrueras för att 

operationalisera efterlevnaden där analysen av insamlad data från årsredovisningar genomförs med 

multipel regressionsanalys och korrelationsanalys.   

 

Resultat & Slutsats: Studien visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan tid och 

efterlevnadsgrad, vilket innebär att företagen har en högre efterlevnad av de obligatoriska 

upplysningskraven i IFRS 13 2015 jämfört med 2013. Ett signifikant negativt samband mellan 

likviditetsnivå och efterlevnadsgrad kan också konstateras där fastighetsbolag med lägre 

likviditetsnivå har en högre efterlevnad. Studien visar även att efterlevnaden av de obligatoriska 
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upplysningskraven var relativt hög överlag med en genomsnittlig efterlevnad på 76,1 % för 2013 

och 81,6 % för 2015. Vi kan slutligen konstatera varierande resultat mellan Sverige, Tyskland och 

Storbritannien, vilket visar att de studerade variablerna har olika stor påverkan på efterlevnaden av 

upplysningskraven i dessa länder.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En begränsning med denna studie är att vi enbart studerar hur 

tid, kluster och ett antal företagsspecifika faktorer påverkar efterlevnaden av obligatoriska 

upplysningskrav. Tidigare forskning visar att det finns landspecifika faktorer som också kan ha en 

påverkan på efterlevnaden i olika länder. Det vore därmed intressant att även inkludera dessa 

variabler i vidare studier för att studeras dess påverkan. Den finansiella sektorn står ut med en 

generellt låg efterlevnad av obligatoriska upplysningskrav i IFRS och det vore därmed också 

intressant att studera vilka faktorer som kan förklara variationer i efterlevnaden inom denna sektor.     

 

Uppsatsens bidrag: Studien ger bevis på vad som kan förklara skillnader i efterlevnadsgraden av 

IFRS 13 hos svenska, tyska och brittiska fastighetsbolag. Studiens praktiska bidrag är att den kan ge 

intressenter en större förståelse för vilka faktorer som kan påverka i vilken utsträckning 

fastighetsbolag efterlever obligatoriska upplysningskrav. En sådan ökad förståelse leder 

förhoppningsvis till tydligare standarder och en högre efterlevnad i framtiden vilket innebär en 

högre kvalité i den finansiella rapporteringen. 

 

Nyckelord: IFRS 13, efterlevnad, upplysningskrav, finansiella rapporter, verkligt värde, 

förvaltningsfastigheter    
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Abstract 
 

Title: Compliance with IFRS disclosure requirements when valuating at fair value – A study 

examining the compliance with IFRS 13 within listed real estate investment companies in Sweden, 

Germany and Great Britain. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2017 - June 

 

Aim: Companies that lack in their financial reporting do not live up to IFRS requirements of 

transparency, comparability and uniform accounting in Europe. Relevant information risk to be 

withheld from investors, analysts and other stakeholders on the capital market. Compliance with 

accounting standards is crucial to reach these goals. The purpose of this study is to examine how the 

variables company size, auditor, leverage, profitability, liquidity, time and cluster affects 

compliance with the mandatory disclosure requirements of IFRS 13 within listed real estate 

investment companies in Sweden, Germany and Great Britain. 

 

Method: Deductive approach where hypotheses are formulated to test several independent 

variables impact on real estate investment companies compliance with IFRS 13. A disclosure index 

is designed to operationalize the compliance level, where the analysis of gathered data from annual 

reports is performed with multiple regression- and correlation analysis. 

 

Result & Conclusions: The result of this study shows a positive significant relationship between 

time and compliance level, which means that companies have a better compliance with the 

mandatory disclosure requirement of IFRS 13 for the year 2015 compared to 2013. A significant 

negative relationship between liquidity and compliance level can also be found, which means that 

companies with a lower level of liquidity tend to comply better with the mandatory requirements of 

IFRS 13. The study also shows a relatively high compliance overall with an average compliance 

level of 76,1 % for 2013 and 81,6 % for 2015. We can finally conclude a varying result between 
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Sweden, Germany and Great Britain, which shows that the examined variables have different 

effects on the compliance level in the different countries.  

 

Suggestions for future research: A limitation within this study is that we only examine how 

time, clusters and several firm specific factors affect the compliance of mandatory disclosure 

requirements. Prior studies shows that country specific factors also could have an impact on the 

compliance level in different countries. Therefore it would be interesting to include these variables 

in further studies to see if they affect the compliance level. The financial sector has been shown to 

have low level of compliance with IFRS mandatory disclosure requirements and it would therefore 

also be interesting to examine explanatory factors for compliance level within this sector.  

 

Contribution of the thesis: This study provide evidence of what can explain the differences 

between Swedish, German and British real estate investment companies level of compliance with 

mandatory disclosure requirements of IFRS 13. This paper could be useful for different 

stakeholders by giving them a greater understanding for which factors that can affect to what extent 

real estate investment companies comply with mandatory disclosure requirements. A greater 

understanding will hopefully result in clearer standards and higher compliance in the future which 

thereby would result in a higher quality in the financial reporting.     

 

Key words: IFRS 13, compliance, disclosure, financial reports, fair value, investment property 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det har skett omfattande förändringar inom redovisningsområdet i Europa under de senaste 

decennierna där redovisningsregler och redovisningsstandarder genomgått betydande utveckling. 

Regler och normer inom redovisningen har utvecklats på grund av den allt växande 

internationaliseringen i världen och det har gett upphov till behovet av en standardiserad 

redovisning som följer de internationella normerna (Törnqvist, Lumsden, Marton, 2000). 

  

Att värdera anläggningstillgångar till historiskt anskaffningsvärde har sedan länge varit 

grundläggande både i Sverige och i en stor del av världen. Kritiken växte sig allt starkare mot denna 

typ av värdering under 1960-talet bland en del forskare och andra med kunskap inom redovisning 

som istället började argumentera för och förespråka en redovisning som bygger på att 

anläggningstillgångar bör värderas till sitt verkliga värde. Att återspegla en mer verklighetstrogen 

bild i företagens balansräkningar började anses allt viktigare och nödvändigt i takt med att 

omvärlden förändrades (Bengtsson, 2008). 

  

År 2005 trädde EU-förordningen IAS 40 i kraft som gör det obligatoriskt för börsnoterade företag 

att utforma redovisning och rapporter enligt regelverket IFRS (International Financial Reporting 

Standards) som tidigare var IAS (International Accounting Standards). Syftet med införandet av de 

nya redovisningsstandarderna är att harmonisera redovisningsprinciper i olika länder runt om i 

världen för att på så sätt skapa en mer enhetlig redovisning där jämförbarheten är större och där 

redovisningen speglar en mer rättvisande bild av den aktuella verkligheten (Bengtsson, 2008). 

Standarder är nödvändiga då de är grundläggande för att få fram finansiell information och därför 

argumenteras det för att inte ha fler än en standard för att informationen ska vara så konsekvent och 

jämförbar som möjligt (Barth, 2008). 

  

Implementeringen av IAS/IFRS regelverket har inneburit en förändring i hur börsnoterade 

fastighetsbolag kan värdera och redovisa förvaltningsfastigheter i och med införandet av den 

internationella standarden IAS 40 - Investment Property. Det nya regelverket har givit börsnoterade 

fastighetsbolag en valmöjlighet genom att de idag antingen kan värdera sina fastigheter till 

anskaffningsvärdet eller till verkligt värde (Bengtsson, 2008). Med fastighetsbolag avses företag 

som innehar tillgångar i form av fastigheter med syfte att generera hyresintäkter och värdeökningar. 
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Före 2005 rättade sig fastighetsbolag efter redovisningsrådets rekommendationer (RR24) att 

förvaltningsfastigheter ska redovisas till sitt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och potentiella nedskrivningar/uppskrivningar. Fastighetsbolag har även innan år 

2005 haft en möjlighet och även en skyldighet att redovisa sina fastigheter till verkligt värde eller 

ofta benämnt dess marknadsvärde men då enbart som tilläggsupplysningar i form av noter (RR24; 

Bengtsson, 2008). 

 

Bengtsson (2008) menar att den största skillnaden införandet av IAS 40 medfört är att regelverket 

på ett tydligare sätt avspeglar fastigheternas värde genom att det ges möjlighet att redovisa 

värdeförändringar i företagens balansräkningar. Värdering till verkligt värde ger upphov till 

värdeförändringar i form av vinster eller förluster som företagen ska ta upp i sina resultaträkningar. 

Detta innebär att orealiserade värdeförändringar har direkt påverkan på företagens resultat, vilket 

lett till kritik mot värdering till verkligt värde som IAS 40 tillåter. Vidare menar han att en del av 

kritiken som lyfts fram mot marknadsvärdering eller värdering till verkligt värde är att 

värderingsmetoden avviker från försiktighetsprincipen och realisationsprincipen som är 

grundläggande principer inom redovisningen. Laux och Leuz (2009) riktar också kritik mot 

värdering till verkligt värde och menar att värdet kan bli missvisande om värdering sker på en 

ineffektiv marknad som innehåller likviditetsrisker och irrationella investerare. 

 

Bengtsson (2008) belyser dock att tillåtandet av värdering till verkligt värde enligt IAS 40 ska göra 

det möjligt för företag att avspegla en mer rättvisande bild av deras finansiella ställning men 

betonar samtidigt att det kan leda till vilseledande resultat när värdeförändringar får påverkan på 

resultatet. Ramanna (2013) lyfter också fram att värdering till verkligt värde resulterar i en mer 

aktuell och relevant redovisning men att det samtidigt leder till försämrad tillförlitlighet för 

ekonomiska rapporter som innehåller verkliga värden eftersom de bygger på antaganden om 

framtiden vilket medför osäkerhet. Jaijairam (2013) betonar också problematiken kring att definiera 

vad som egentligen är det verkliga värdet på en tillgång och att det i slutändan blir en 

bedömningsfråga för företagsledningen. Därför belyser Jaijairam (2013) och Bengtsson (2008) att 

tillåtandet av värdering till verkligt värde kan leda till en subjektiv redovisning av tillgångar där det 

inte finns tillförlitliga marknadspriser att utgå ifrån när ett verkligt värde ska fastställas. Danbolt 

och Rees (2008) menar att avsaknaden av en klar och jämförbar marknad resulterar i bristande 

underlag när ett verkligt värde ska bestämmas, vilket kan kopplas ihop med det Ramanna (2013) 

belyser kring försämrad tillförlitlighet till finansiella rapporter som bygger på dessa typer av 

värderingar. 
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Fastighetsmarknaden är enligt Danbolt och Rees (2008) en komplicerad och imperfekt marknad 

vilket gör det problematiskt att fastställa fastigheter verkliga värden. Svårigheterna inom 

fastighetsmarknaden beror enligt Jaijairam (2013) på att det inte finns några identiska objekt och 

därmed finns det inget tydligt marknadsvärde. En fastighet som värderas till verkligt värde bygger 

endast på bedömningar och beräkningar i relation till liknande fastigheter och inget säkert 

marknadspris kan därför fastställas. Enligt IAS 40 p.32 uppmuntras företag anlita oberoende 

värderingsmän när fastigheter ska värderas till verkligt värde, men det finns idag inget krav på en 

oberoende värdering. Detta kan leda till subjektivitet i redovisningen om företagsledningens 

egenintresse har påverkan på värderingen av tillgångar vilket både Bengtsson (2008) och Ramanna 

(2013) belyser problematiken kring. En värdering av fastigheter ställer enligt Nordlund (2008) höga 

krav på företag eftersom de grundar sig på osäkra uppskattningar och belyser därför i likhet med 

Bengtsson (2008) och Ramanna (2013) att fastigheters verkliga värde kan påverkas av olika 

antaganden och förändringar företagen beslutar att ta med i sina kalkyler. Utifrån detta 

argumenterar Nordlund (2008) att företag bör använda olika värderingsmetoder vid värdering till ett 

verkligt värde som tar hänsyn till differenser, byggnadernas aktuella skick och dess geografiska 

lägen. 

  

Trots alla svårigheter med som tagits upp med att fastställa ett korrekt verkligt värde finns det enligt 

Greenberg, Helland, Noreen & Dertouzos (2013) både fördelar och nackdelar med redovisning både 

till verkligt värde eller till ett historiskt anskaffningsvärde. Han menar att en tillgångs värde kan 

avspeglas annorlunda vid ett aktuellt tillfälle beroende på vilken typ av värdering som används. På 

grund av svårigheterna med att redovisa tillgångar till verkligt värde som anses tillförlitligt belyser 

Lorentzon (2013) att IASB införde en ny redovisningsstandard IFRS 13 - Fair Value Measurement. 

Redovisningsstandarden har varit i bruk sedan januari 2013 och syftar enligt Lorentzon (2013) att 

vara rådgivande när en värdering till verkligt värde ska genomföras. Fastighetsbolag som värderar 

sina tillgångar till verkligt värde har sedan IFRS 13 trädde i kraft tillämpat det vägledande 

regelverket vilket innebär att det nu gått fyra år sedan implementeringen. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Det bakomliggande syftet med införandet av IFRS redovisningsstandarder är i enlighet med Glaum, 

Schmidt, Street & Vogel (2013) en större efterfrågan på transparens och jämförbarhet i företagens 

finansiella rapporter till följd av den växande globaliseringen av kapitalmarknaden. Investerare, 

analytiker och statliga tillsynsmyndigheter efterfrågar i större utsträckning en transparens och 

jämförbarhet i den finansiella rapporteringen eftersom det enligt författarna leder till reducerade 

finansiella risker genom mindre osäkerhet och uppskattningar bland aktörer på kapitalmarknaden. 
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Sett ur företagens perspektiv betonar Glaum et al. (2013) även att företag gynnas av att investerare 

får tillgång till mer transparent och kompatibel information genom en lägre kapitalkostnad. 

  

Vidare belyser Glaum et al. (2013) att de företag som brister i sin finansiella rapportering och inte 

lever upp till kraven på transparens och kompabilitet riskerar att undanhålla potentiell relevant 

information från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. För att 

undvika denna problematik är det precis som Glaum et al. (2013) belyser avgörande att säkerställa 

att företag faktiskt upprättar finansiell rapportering enligt standarder och upplysningskrav i IFRS. 

Nellessen och Zuelch (2011) lyfter också fram att det är väsentligt att den finansiella rapporteringen 

är transparent i den mening att den avspeglar hur företag kommer fram till redovisade 

marknadsvärden. Detta för att intressenter på kapitalmarknaden ska ha möjlighet att göra egna 

bedömningar och kunna jämföra flera bolag med varandra för att avgöra om de verkliga värdena 

som tas upp i balansräkningen anses rimliga eller inte. 

  

Nellessen och Zuelch (2011) belyser att IAS 40 inte innehåller några regleringar eller specifik 

vägledning om hur fastighetsbolag ska fastställa de verkliga värdena på sina fastigheter. 

Avsaknaden av detta ökar risken för asymmetrisk information i fastighetsbolagens finansiella 

rapporter, vilket gör det problematiskt för investerare och andra intressenter på kapitalmarknaden 

att kunna förstå och jämföra olika företag. För att öka transparensen och förståelsen för 

fastighetsbolagens redovisning infördes IFRS 13 som kan ses som en påbyggnad av IAS 40 vad det 

gäller vilka upplysningar företagen måste lämna kring värdering till verkligt värde (Glaum et al., 

2013). Ernst & Young (2013) beskriver de ökade kraven på upplysningar och visar på skillnader 

vad det gäller de obligatoriska upplysningskraven i IAS 40 jämfört med IFRS 13. 

Upplysningskraven kring värderingen har expanderat markant och företag är numera tvingade att 

lämna detaljerad information om värderingsprocessen. Syftet med implementeringen av IFRS 13 

och utbyggnaden av värderingsreglerna är därmed att de finansiella rapporterna tydligare ska 

avspegla hur verkliga värden fastställs för att underlätta värderingen för företagen själva och även 

förståelsen bland intressenter på kapitalmarknaden. 

  

Flera studier visar dock att tydliga regleringar och standarder inte nödvändigtvis innebär en högre 

transparens och efterlevnad av redovisningsprinciper. Amiraslani, Latridis, Pope (2013) och Glaum 

et al. (2013) antyder att företag från flera olika länder i Europa inte rättar sig efter de obligatoriska 

upplysningskraven i IFRS sedan dess implementering, vilket kan anses problematiskt eftersom det 

avviker från IASB vision om standardiserade redovisningsprinciper. Vidare menar Glaum et al. 

(2013) att det finns ett flertal orsaker varför företag avviker från obligatoriska upplysningskrav i 
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redovisningsstandarder. De pekar på att det finns företag som både misstolkar upplysningskraven 

eller med avsikt väljer att inte följa kraven. Glaum et al. (2013) belyser också att landspecifika- och 

företagsspecifika faktorer samt länders omfattning av redovisningskontroll kan ge upphov till 

skillnader i efterlevnaden av redovisningsstandarder. 

  

Amiraslani et al. (2013), Glaum et al. (2013) och Tsalavoutas (2011) har studerat i vilken 

utsträckning företagsspecifika faktorer påverkar efterlevnaden av redovisningsstandarderna i IFRS. 

Vidare har författarna studerat huruvida variabler såsom revisionsbyrå, företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, lönsamhet och likviditet kan förklara skillnaden i efterlevnaden av 

redovisningsstandarder.  

  

Glaum et al. (2013) och Amiraslani et al. (2013) forskning antyder att graden av efterlevnad kan 

förklaras av huruvida de använder sig av en välkänd revisionsbyrå tillhörande Big 4 (PWC, E&Y, 

Deloitte, KPMG) eller inte. Antagandet om att en Big 4 revisionsbyrå har positiv påverkan på 

redovisningskvalitén bygger bland annat på att de största revisionsbyråerna har tillgång till mer 

resurser och kunskap vilket bör innebära bättre förutsättningar att framställa kvalitativa rapporter. 

  

Amiraslani et al. (2013) belyser att företagsstorlek antas påverka efterlevnaden eftersom större 

företag exempelvis har fler aktieägare och även mer resurser att sätta av till kostnader som är 

förknippade med att redovisa mer detaljerad information, vilket skapar större incitament till högre 

efterlevnad gentemot mindre företag. Skuldsättningsgraden är enligt Al-Shammari, Brown & Tarca 

(2008) en annan faktor som påverkar efterlevnaden eftersom företag med högre finansiell hävstång 

antas vara mer benägna att lämna utförlig redovisningsinformation för att minska agentkostnader 

och förvissa utomstående intressenter om att företaget tar hänsyn till deras intressen. 

  

Amiraslani et al. (2013) hävdar att även lönsamhet kan vara en förklarande variabel eftersom mer 

lönsamma företag har visat sig ha större benägenhet att tillhandahålla relevanta finansiella 

rapporter. Givet att företagen har benägenhet att presentera informativa rapporter menar författaren 

att det är sannolikt att det även gäller efterlevnad av redovisningsstandarder. Enligt Owusu-Ansah 

(1998) finns det ett samband mellan efterlevnad och likviditetsnivå eftersom långivare och andra 

utomstående intressenter har ett intresse av att få information om företagets finansiella ställning för 

att bedöma dess framtidsutsikter. Det ger företag med högre likviditet större incitament att 

presentera finansiella rapporter som håller hög kvalité vilket inkluderar efterlevnaden av 

upplysningskrav. Peng, Tondkar, Smith och Harless (2008) har också kunnat konstatera att 

finansiella rapporter bättre anpassas efter kraven i IFRS över tid, vilket antyder att det finns ett 
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lärande när det gäller upprättandet av redovisningsinformation. Lärande kan därför vara en annan 

förklarande variabel till varför efterlevnaden av redovisningsstandarder ökar över tid.     

  

Tidigare forskning har främst fokuserat på att undersöka efterlevnaden av flertalet andra delar av 

IFRS (Tsalavoutas, 2011; Glaum et al., 2013; Amiraslani et al., 2013) som varit implementerade 

under en längre tid. Enligt Busso (2014) saknas det dock forskning kring hur väl fastighetsbolag 

faktiskt rättar sig efter upplysningskraven i IFRS 13 sedan implementeringen 2013 och efterlyser 

vidare forskning på området. Leuz (2010) har kunnat påvisa att europeiska länder kan delas in i 

olika institutionella kluster baserat på hur välutvecklade de finansiella marknaderna är, huruvida 

ägarstrukturen är spridd eller koncentrerad och hur det rättsliga skyddet ser ut för investerare. 

Amiraslani et al. (2013) har kunnat konstatera en högre efterlevnad av redovisningsstandarder i 

kluster 1 där bland annat Storbritannien innefattas, medan en lägre efterlevnad har påvisats i kluster 

2 som bland annat omfattar Sverige och Tyskland. Det är därför intressant att studera efterlevnaden 

av IFRS 13 i dessa tre länder som tillhör olika kluster för att kunna jämföra huruvida de 

företagsspecifika variablerna kan förklara variationen i efterlevnad och om det skiljer sig åt mellan 

klustren.    

  

Genom att granska i vilken omfattning börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, Sverige och 

Tyskland rättar sig efter upplysningskraven i IFRS 13 ämnar vi att bygga vidare på forskningen från 

Busso (2014) och fylla det kunskapsgap som existerar kring om det finns företagsspecifika faktorer 

som kan förklara varför europeiska fastighetsbolag efterlever upplysningskraven i IFRS 13 i olika 

stor utsträckning.  

  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur variablerna företagsstorlek, revisionsbyrå, 

skuldsättningsgrad, lönsamhet, likviditetsnivå, tid och kluster påverkar efterlevnad av de 

obligatoriska upplysningskraven i IFRS 13 hos börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland 

och Storbritannien.   
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Efterlevnad  

Företags redovisningsupplysningar kan enligt Hassan & Marston (2010) delas upp i två olika 

huvudgrupper, obligatoriska upplysningar som företag är tvungna att lämna ut och frivilliga 

upplysningar som de har möjlighet men inte skyldighet att lämna ut. Obligatoriska upplysningar är 

information företag lämnar ut med syfte att uppfylla särskilda upplysningskrav som kan vara 

lagstadgade eller reglerade genom vedertagna redovisningsstandarder och informationskrav från 

finansiella börser. Frivillig information kan definiera som den information som lämnas ut utöver 

den obligatoriska upplysningsinformationen. Då denna studie studerar obligatoriska 

upplysningskrav kommer vi enbart fokusera på att definiera dessa upplysningar mer ingående och 

beskriva hur obligatoriska informationskrav kan operationaliseras.      

 

Det finns enligt Hassan & Marston (2010) flera olika tillvägagångssätt för att mäta efterlevnaden av 

obligatoriska upplysningar där en av metoderna är att konstruera ett upplysningsindex vilket vi även 

gör i denna studie. Indexen är omfattande listor med särskilt utvalda punkter företag kan eller ska 

lämna upplysningar om beroende på om det är frivilliga eller obligatoriska upplysningar som 

studeras. Indexen utgår i första hand från den information företagen lämnar i årsredovisningen och 

delårsrapporter, men det kan också vara upplysningar direkt från företagen själva eller utomstående 

finansanalytikers rapporter.  

 

Enligt Hassan & Marston (2010) är ett upplysningsindex därmed ett forskningsinstrument som 

används för att kunna mäta omfattningen och efterlevnaden av dessa särskilt utvalda punkter företag 

är förpliktigade att lämna upplysningar om. Vidare belyser författarna att tidigare forskning 

uppvisar stor spridning i konstruktionen av upplysningsindexen och hur pass delaktig forskaren 

själv är i utformningen av vilka punkter och hur många punkter som ska inkluderas i indexen. Det 

förekommer skillnader i mätningsmetoder, vilka industrier och länder som ska omfattas av indexet 

och liknande olikheter beroende på forskarens syfte och forskningsdesign. I denna studie studerar vi 

fastighetsbolagens efterlevnad av 16 särskilt utvalda punkter från IFRS 13 som företagen är 

skyldiga att lämna upplysningar om och definieras därmed som obligatoriska upplysningskrav. 

Efterlevnadsgraden kan variera mellan 0 och 100 % där en högre siffra innebär en högre efterlevnad 

av de obligatoriska upplysningskraven.            
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2.2 Företagsspecifika faktorer 

Redovisningsforskningen började redan år 1961 att intressera sig för att undersöka sambandet 

mellan företagsspecifika egenskaper och dess påverkan på upplysningar som lämnas i företagens 

årsredovisningar (Ahmed & Courtis, 1999). Det har publicerats en stor mängd vetenskaplig 

litteratur som undersöker sambandet mellan dessa företagsspecifika egenskaper och hur mycket 

upplysningar företagen redovisar (Buzby, 1975; Ahmed & Nicholls, 1994; Wallace & Naser, 1995). 

  

Owusu-Ansah (1998) definierar upplysningar som kommunikation av ekonomisk information, 

oavsett om den är finansiell eller icke finansiell och berör företagens finansiella ställning och 

resultat i någon utsträckning. Vidare menar författaren att företag kan enligt lag vara skyldiga att 

lämna vissa typer av upplysningar som är tillämpliga för det specifika företaget och de benämns då 

som obligatoriska upplysningar. Griffin & Williams (1960) och Belkaoui (1985) har en liknande 

definition av begreppet och hävdar att upplysningar innebär en presentation av minsta möjliga 

mängd information i företagens årliga rapporter som ändå möjliggör en rättvis bedömning av 

fördelar och nackdelar med de börsnoterade företagens värdepapper.  

 

Vilken typ av upplysningar som anses applicerbara och tillämpliga för företagen att upplysa om i 

sina årliga rapporter bestäms av om informationen är relevant för användarna som läser rapporterna 

och kan komma dem till användning på ett eller annat sätt (Buzby, 1974). Applicerbara 

upplysningar kan därmed ses som en funktion av mängden information och kvalitén på den 

informationen som lämnas vilket i sin tur påverkar om upplysningen blir tillämplig för företaget. 

Det är viktigt att skilja på redovisningsstudier som undersöker efterlevnaden av frivilliga 

upplysningar och obligatoriska upplysningar eftersom det har inverkan på hur den beroende 

variabeln operationaliseras och vilka oberoende variabler som används (Hartwig, 2015). 

Obligatoriska upplysningskrav innebär att utgivaren av de finansiella rapporterna är förpliktigad att 

följa kraven, vilket innebär att efterlevnaden blir den beroende variabeln i dessa studier (Street & 

Gray, 2002). Studier som istället fokuserar på i vilken utsträckningen företag lämnar frivilliga 

upplysningar mäter inte efterlevnaden utan mängden information som presenteras vilket då blir den 

beroende variabeln i dessa typer av studier (Iatridis  & Alexakis, 2012). 

                 

Metoden som vanligtvis används i dessa efterlevnadsstudier är enligt Ahmed & Courtis (1999) att 

ett efterlevnadsindex konstrueras vilket gör det möjligt att se om vissa specifika företagsfaktorer 

påverkar informationen och upplysningarna som lämnas i årsredovisningen. Vidare belyser 

författarna att indexet kan innefatta både frivilliga och/eller obligatoriska upplysningar beroende på 

syftet med studien i fråga. Ahmed & Courtis (1999) menar i enlighet med Singhvi & Desai (1971) 
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att efterlevnaden av redovisningsupplysningar kan mätas på två olika sätt, viktat eller oviktat, 

beroende på för vilken aktör den aktuella informationen är relevant. Vilket index som används för 

att mäta efterlevnaden kan därmed bero på om det är till exempel en investerare eller någon annan 

part på kapitalmarknaden som efterfrågar informationen. Cooke (1989) belyser att det oviktade 

indexet förutsätter att varje upplysning anses likvärdig dvs. informationen som det lämnas 

upplysning om uppfattas som lika viktig av utomstående intressenter. Syftet med användningen av 

ett oviktat index eller ett dikotomt index som det också benämns är således att minska den 

subjektiva påverkan som bestämmandet av viktningen i indexet hade inneburit (Cooke, 1989; 

Owusu-Ansah, 1998; Ahmed & Courtis, 1999). Därför har detta tillvägagångssätt blivit normen i 

dessa typer av studier där årsredovisningar och tillhörande upplysningar granskas och poängsätts. 

  

Tidigare forskning på området där forskarna använt sig av ett sådant konstruerat index för att mäta 

företagens grad av upplysningsefterlevnad har kunnat påvisa ett samband mellan både obligatoriska 

och frivilliga upplysningar och särskilda företagsspecifika egenskaper (Alsaeed, 2006). Majoriteten 

av studierna har genomförts i industriländer som England (Spero, 1979), USA (Buzby, 1975 och 

Lang & Lundholm, 1993), Kanada (Belkaoui & Kahl, 1978), Sverige (Cooke, 1989), Schweiz 

(Raffournier, 1995), Japan (Cooke, 1992) och Hong Kong (Wallace & Naser, 1995). Å andra sidan 

finns det en del studier som studerat detta fenomen i utvecklingsländer såsom till exempel Egypten 

(Mahmood, 1999), Jordanien (Naser, Alkhatib & Karbhari 2002), Nigeria (Wallace, 1987) samt 

Bangladesh (Ahmed & Nicholls, 1994). Förutom dessa har det även genomförts studier vars syfte 

varit att komparativt jämföra företag i två eller flera länder för att avgöra i vilken utsträckning de 

lämnar upplysningar i sina årliga rapporter (Barrett, 1977; Zarzeski, 1996; Cooke, 2002). 

 

Det ska poängteras att innebörden av kvalitén på upplysningen (dvs. definitionen av den beroende 

variabeln) är vitt omdiskuterat inom forskningen. Buzby (1974) använder ordet tillämplighet medan 

Wallace et al. (1994) istället definierar kvalitén som omfattningen av information samtidigt som 

Patton & Zelenka (1997) har en annan uppfattning och menar att det är i vilken utsträckning 

företagen lämnar information. De företagsspecifika faktorerna som studerats (dvs. de oberoende 

variablerna) i den tidigare forskningen varierar i stor utsträckning mellan de olika studierna. De 

oberoende variablerna som undersökts kan dock kategoriseras in i tre olika grupper av variabler 

som kan förklara graden av variation i lämnade upplysningar (Lang & Lundholm,1993; Wallace et 

al. 1994; Camfferman & Cooke, 2002): 

1. Strukturrelaterade variabler - företagsstorlek, skuldsättningsgrad, ägarstruktur och företagsålder. 

De strukturelaterade variablerna anses vara stabila och beständiga över tiden 

2. Prestationsrelaterade variabler – lönsamhet, avkastning på eget/totalt kapital och likviditet. 
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3. Marknadsrelaterade variabler – storleken på revisionsbyrå och vilken industri företaget är 

verksamt inom. 

2.2.1 Storlek på revisionsbyrå 

Tidigare forskning har visat på ett samband mellan hur mycket information företag lämnar ut och 

storleken på revisionsbyrån (Cerf, 1961; Singhvi & Desai, 1971; DeAngelo 1981; Inchausti, 1997; 

Iatridis, 2011; Iatridis & Alexakis, 2012; Nurunnabi & Hossain, 2012). Vår studie kommer i likhet 

med Hartwig (2015) att studera efterlevnaden av en redovisningsstandard och inte hur mycket 

information företaget lämnar upplysning om eftersom vi undersöker efterlevnaden av obligatoriska 

upplysningskrav och inte i vilken omfattning de lämnar frivilliga upplysningar. Vidare hävdar 

Hartwig (2015) att ju mer information företagen presenterar desto större sannolikhet är det att de 

lämnar den information som krävs för att uppfylla de obligatoriska upplysningskraven i 

redovisningsstandarder (IFRS 13 i denna studie) och därför är denna forskning relevant även i den 

här studien. 

  

Street & Gray (2002), Owusu-Ansah (2005), Lopes & Rodrigues (2007), Hodgdon, Tondkar, 

Adlikari& Harless (2009), Tsalavoutas (2011), Amiraslani et al. (2013) och Glaum et al. (2013) har 

utifrån sina studier kunnat konstatera att företag som revideras av de största (Big 4) 

revisionsbyråerna har en signifikant högre efterlevnad av de obligatoriska upplysningskraven i 

redovisningsstandarder (IAS/IFRS) gentemot företag som inte använder en av de största 

revisionsbyråerna. Utöver resultaten ifrån dessa studier har Peasnell, Pope & Naser (2001) också 

kunnat visa att de företag som inte reviderades av en Big 5 revisionsbyrå var de företag som i större 

utsträckning kritiserades av Storbritanniens finansiella övervakningsorgan FRRP (Financial 

Reporting Review Panel). Hartwig (2015) belyser därmed att detta är ytterligare belägg för att 

användningen av en stor revisionsbyrå har en positiv inverkan på hur väl företag applicerar och 

efterlever redovisningsstandarder. Å andra sidan kunde Setyadi, Rusmin, Tower & Brown (2009) 

och Gao och Kling (2012) inte visa på något sådant signifikant samband, vilket tyder på att det även 

förekommer inkonsekventa forskningsresultat som kan leda till meningsskiljaktigheter i frågan. 

  

Ett resonemang som ligger till grund för hypotesen att större revisionsbyråer skulle ha en positiv 

påverkan på revisionskvalitén är enligt Malone, Fries, Jones & Summer (1993) och Hartwig (2015) 

att de har tillgång till mer resurser och kunskap vilket bör innebär bättre möjligheter att framställa 

högkvalitativa revisioner av företagens finansiella rapporter. Vidare menar DeAngelo (1981), Fama 

& Jensen (1983) och Hartwig (2015) att det finns två huvudsakliga skäl till varför större 

revisionsbyråer har en fördel gentemot mindre aktörer när det gäller att rapportera felaktigheter i 
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företagens finansiella rapporter och om de brister i efterlevnaden av de obligatoriska 

rapporteringsreglerna. Det första argumentet författarna tar upp är att stora revisionsbyråer har ett 

stort utbud av klienter, vilket innebär att de inte är ekonomisk beroende av en enskild kund som kan 

vara fallet i mindre revisionsbyråer med färre antal klienter. DeAngelo (1981) och Fama & Jensen 

(1983) belyser också att stora revisionsbyråer har större incitament att upprätthålla oberoende från 

sina klienter, vilket i sin tur leder till att de har en större benägenhet att rapportera upptäckta 

felaktigheter och att försäkra sig om att deras kunder följer lagstiftning och andra obligatoriska 

rapporteringsregler i jämförelse med mindre revisionsföretag. 

  

Ett ytterligare argument för denna hypotes är enligt Owusu-Ansah (1998) att stora oberoende 

revisionsföretag har mer att förlora när det gäller skador som påverkar företagets rykte negativt 

gentemot mindre revisionsföretag. Ett exempel på detta är enligt författaren om en revisionsbyrå ger 

efter och bryter mot någon reglering på grund av påtryckningar från en specifik klient och som 

senare upptäcks. Detta skulle leda till att värdet av företagets revisionstjänster till dem existerande 

kunderna skulle minska, vilket troligtvis skulle resultera i att både befintliga och potentiella kunder 

skulle kräva mindre avgifter eller istället välja en annan revisionsbyrå. Därför poängterar Owusu-

Ansah (1998) i likhet med Chalmers och Godfrey (2004) att ju fler klienter en revisionsbyrå har 

desto större förlust innebär en skada på företagets rykte, vilket innebär att stora revisionsföretag har 

en större benägenhet att säkerställa att de inte faller för påtryckningar från sina klienter som vill att 

de tänjer på tillämpningen av redovisnings- och revisionsstandarder. Avsaknaden av ett ekonomiskt 

beroende och risken för skador på företagets rykte leder därmed till att stora revisionsbyråer ställer 

högre krav på att deras klienter följer obligatoriska regler och upplysningar vilket resulterar i den 

högre revisionskvalitén (Ahmed & Nicholls, 1994; Inchausti, 1997; Dumontier & Raffournier, 

1998; Street & Bryant, 2000). Utifrån dessa antaganden formuleras följande hypotes: 

  

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan att bli reviderad av en Big 4 revisionsbyrå och 

efterlevnaden av IFRS 13.  

2.2.2 Företagsstorlek 

Tidigare forskning har kunnat visa på att det finns ett positivt samband mellan storleken på ett 

företag och i vilken utsträckning företag lämnar ut information (Eng & Hasseldine, 1982; Cooke, 

1989; Wallace et al., 1994; Hossain et al., 1995; Meek, Roberts & Gray, 1995; Wallace & Naser, 

1995; Inchausti, 1997; Dumontier & Raffournier, 1998; Abd-Elsalam & Weetman, 2003; Eng & 

Mak, 2003; Ali et al., 2004; Akhtaruddin, 2005; Al-Shammari et al., 2008; Iatridis, 2011). Utöver 

dessa har en del studier också undersökt om det finns något samband mellan företagsstorlek och 
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efterlevnaden av upplysningskrav och funnit ett signifikant positivt samband (Owusu-Ansah, 2005; 

Lopes & Rodrigues, 2007; Setyadi et al., 2009; Setyadi, Rusmin, Tower & Brown, 2011). Å andra 

sidan finns det även studier som undersökt samma fenomen men inte hittat ett signifikant samband 

mellan ett företags storlek och i vilken utsträckning de följer redovisningsstandarder (Street & 

Bryant, 2000; Street & Gray, 2002; Ettredge et al., 2011). 

  

Stora företag innebär stordriftsfördelar när det gäller produktion och lagring av information, vilket 

tillåter större företag att allokera mer resurser till framställning av denna information (Owusu-

Ansah, 1998). Större företag tenderar dessutom att vara multinationella vilket innebär att de har 

olika affärsenheter som verkar runt om i världen. För att säkerställa att företagsledningen får 

relevant information som gör det möjligt för ledningen att ta strategiska beslut samt kunna 

kontrollera hur de olika affärsdivisionerna presterar kommer företagsledningen behöva interna 

informationssystem. Majoriteten av de stora företagen har därmed redan ett existerande 

informationssystem som framställer och lagrar information för internt bruk, vilket innebär den extra 

kostnaden för att producera och lagra ytterligare information till redovisningen blir minimal (Dye, 

1985, 1986, 1990). 

  

Den generella förväntningen är att kostnaden för framställningen av information tenderar att minska 

när företagets storlek ökar, vilket är en anledning till varför mindre företag inte antas följa 

upplysningsregleringar i samma utsträckning (Owusu-Ansah, 1998). Ett annat argument författaren 

lyfter fram är att mindre företag har en konkurrensnackdel gentemot större företag vad det gäller 

tvingande upplysningskrav eftersom alternativkostnaden för att upprätta rapporter som uppfyller 

dem obligatoriska kraven kan bli högre för mindre företag än för de stora. Som ett resultat av detta 

kommer mindre företag inte att lämna ut lika mycket information i jämförelse med större företag, 

vilket minskar sannolikheten att de lämnar ut den informationen som krävs för att uppfylla de 

obligatoriska upplysningskraven i redovisningsstandarder (Owusu-Ansah, 1998; Hartwig, 2015). 

  

Elliott & Jacobson (1994) och Leuz & Verrecchia (2000) belyser att företag som lämnar relevant 

redovisningsinformation kan minska sin kapitalkostnad, vilket ger större företag som ofta förlitar 

sig på värdepappersmarknaden vid extern finansiering en större benägenhet att lämna ut mer 

omfattande upplysningar för att attrahera investerare gentemot mindre företag som inte använder 

extern finansiering i lika stor utsträckning (Salamon & Dhaliwal, 1980). Det är därför inte helt 

orimligt att anta att den kostnad som bristande efterlevnad av upplysningskrav och regleringar 

skulle resultera i blir högre för stora företag på grund av en ett fenomen som benämns ”public and 

press actions”. Detta fenomen blir mer påtagligt för större företag och därför gör de dessa företag 
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mer benägna att lämna upplysningar i stor utsträckning för att säkerställa att de följer 

redovisningsstandarder jämfört med mindre företag (Watts & Zimmerman, 1986 se Hartwig, 2015). 

Owusu-Ansah (1998) betonar att ännu ett incitament för stora företag att publicera mer omfattande 

upplysningar är att stora bolag vanligtvis attraherar en stor skara av leverantörer, kunder och 

analytiker, vilket leder till att en ökad efterfrågan på information kring företagets verksamhet från 

dessa intressenter. Buzby (1975) poängterar också att de kostnaderna som är förknippade med att 

framställa och distribuera årsrapporter med så detaljerad information kan vara besvärligt och 

kostsamt för mindre företag.  Singhvi & Desai (1971), Verrecchia (1983), Healy & Palepu (1993) 

och Wallace et al. (1994) menar även att det kan finnas ett motstånd bland mindre företag mot att 

lämna upplysningar som enligt dem offentliggör privat eller insider information, eftersom dessa 

förespråkare anser att informationen kan gynna konkurrenter. Detta kan i sin tur vara en förklaring 

till varför stora företag lämnar ut mer omfattande information. Utifrån de teoretiska överväganden 

som diskuterats ovan och tidigare empiriska studier följer hypotesen: 

  

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan företagens storlek och efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13.   

2.2.3 Skuldsättningsgrad 

Hartwig (2015) belyser att även i en värld utan redovisningsregleringar och ingen institutionell 

tillsynsmyndighet som en konsekvens av att det inte finns regleringar att övervaka i ett sådant 

scenario är det rationellt att anta att företag frivilligt skulle lämna upplysningar och 

redovisningsinformation eftersom det enligt agency-teorin framtagen av Jensen & Meckling (1976) 

minskar asymmetrisk information. Ett resultat av minskad informationsasymmetri har i tidigare 

forskning från Botosan (1997), Leuz & Verrecchia (2000), Hail & Leuz (2006), Leuz & Schrand, 

(2009) visat sig sänka kostnaden för eget kapital. Sengupta (1998) har också kunnat konstatera att 

mindre informationsasymmetri resulterar i att kostnaden för skulder minskar, vilket är den del av 

kapitalkostnaden som kommer vara fokus i denna studie. Det är intressant att studera huruvida 

företag med hög finansiell hävstång, vilket i teorin innebär högre kostnader för skulder, har en 

högre efterlevnad och därmed lämnar ut mer upplysningsinformation.     

  

Al-Shammari et al. (2008) förutsatte därför att företag med högre finansiell hävstång kan förväntas 

lämna utförlig information för att minska sina agentkostnader och försäkra investerare och andra 

skuldinnehavare att företaget värnar om att skydda deras intressen. Vidare menar Al-Shammari et 

al. (2008) att företag med hög hävstång relativt sett har mindre kapital och därmed färre aktieägare 

som ett resultat av det faktum vilket får konsekvenser. Aktieägare i företag med hög hävstång 
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utsätts därför på grund av detta för högre risk på sina investeringar, vilket enligt Al-Shammari et al. 

(2008) leder till att aktieägarnas efterfrågan på information kommer att öka. Al-Shammari et al. 

(2008) menar i likhet med Wallace et al. (1994) att den ökade informationsefterfrågan bland 

aktieägarna beror på att de vill kunna bedöma sannolikheten att företaget kommer kunna uppfylla 

sina skyldigheter gentemot aktieägarna och skydda deras intressen samt kunna bedöma riskerna 

kring huruvida investeringarna kommer generera framtida kassaflöden. 

  

Tidigare forskning är inkonsekvent och det förekommer delade meningar och forskningsresultat 

som pekar i olika riktningar. Al-Shammari et al. (2008) studie visade på ett positivt samband vilket 

gav stöd för antagandet om att företag med högre skuldsättningsgrad är mer benägna att lämna ut 

information för att reducera sina agentkostnader och försäkra sina intressenter om att företaget 

värnar om deras intressen. Iatridis & Alexakis (2012) studie visade även att företag som frivilligt 

lämnar ut en stor mängd information upplever en högre finansiell hävstång i organisationen. Å 

andra sidan hävdar Eng och Mak (2003) motsatsen och påstår att en högre hävstång bör minska i 

vilken utsträckning företag lämnar ut information och hänvisar till Jensen (1986) som kunnat visa 

på att hävstångseffekten hjälper till att kontrollera problemen som uppstår med fria kassaflöden. 

Eng och Mak (2003) menar istället att agentkostnaderna för skulder (vilket i teorin kan öka på 

grund av högre hävstång) styrs och kontrolleras genom krav på att företag ska uppnå vissa 

lånevillkor (till exempel kan banker kräva att företag ska uppfylla vissa specifika finansiella 

nyckeltal vid en viss tidpunkt och uppnås inte dessa har banken rätt att säga upp krediten) och inte 

genom att lämna utförligare information i företagens finansiella rapporter. Även Zarzeski (1996) 

antog att en hög skuldsättningsgrad skulle innebära att det utbyts mer privat information mellan 

företag och långivarna, vilket i sin tur skulle innebära en minskad efterfrågan på 

redovisningsinformation eftersom de redan fick denna information direkt från företagen. Studierna 

från Eng och Mak (2003) och Zarzeski (1996) hittade precis som förutspått ett signifikant negativt 

samband mellan i vilken utsträckning företag lämnar ut information och företagets 

skuldsättningsgrad. 

  

Tidigare forskning från Wallace et al. (1994), Meek et al. (1995), Abd-Elsalam och Weetman 

(2003), Ali et al. (2004) och Setyadi et al (2009) har däremot inte kunnat påvisa något varken 

positivt eller negativt samband mellan hur mycket information företag lämnar ut och deras 

finansiella hävstång. Baserat på det teoretiska övervägandet att både positiva och negativa samband 

mellan företagets skuldsättningsgrad och hur mycket information de lämnar ut kan härledas ur 

agentteorin och varierande resultat från tidigare empiriska studier, menar vi att det finns ett 

samband utan att specificera en riktning, vilket leder till följande hypotes: 
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Hypotes 3: Det finns ett samband mellan företagens skuldsättningsgrad och efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13.     

2.2.4 Lönsamhet 

Företagets lönsamhet är ytterligare en variabel som identifierats och studerats i tidigare studier 

eftersom den i ett flertal studier antagits kunna vara en förklarande variabel till variationen i hur 

mycket information företag lämnar ut och om de följer upplysningskrav (Cerf, 1961; Singhvi, 1968; 

Singhvi & Desai, 1971; McNally et al., 1982; Wallace et al., 1994; Meek et al., 1995; Wallace & 

Naser, 1995; Inchausti, 1997; Dumountier & Raffournier, 1998; Street & Bryant, 2000; Owusu-

Ansah, 2005; Setyadi et al., 2009; Iatridis, 2011; Iatridis & Alexakis, 2012). 

  

Singhvi & Desai (1971) hävdar att det bör finnas ett positivt samband eftersom en högre lönsamhet 

ger företagsledningen incitament och motivation till att lämna ut mer information eftersom goda 

nyheter i form av högre lönsamhet lugnar investerare och skapar högre förtroende för företaget och 

dess ledning vilket leder till högre ekonomisk kompensation till dessa. Lönsamheten är därmed som 

Cerf (1961) uttrycker det ett mått på ledningens prestationer och anser därför i likhet med Singhvi 

& Desai (1971) att det är sannolikt att ett mer lönsamt företag kommer lämna ut information i större 

utsträckning eftersom det även kommer gynna företagsledningen själva genom att det ger stöd för 

att de ska få behålla sina positioner. 

  

Cooke (1989), Wallace et al. (1994), Wallace & Naser (1995), påstår dessutom att företag med en 

hög lönsamhet har större benägenhet att tillkännage och rapportera ut företagets resultat och 

prestationer till aktörer på marknaden genom att lämna utförligare information i deras 

årsredovisningar. Inchausti (1997) använder signaleringsteorin för att förklara detta fenomen, vilket 

innebär att företagsledningar som är i besittning av goda nyheter som ett resultat av bra prestationer 

har större incitament att lämna ut detaljerad information till aktiemarknaden jämfört med mindre 

lönsamma företag som endast har dåliga nyheter. Detta för att säkerställa att företagets aktier inte 

blir undervärderade av marknaden. Owusu-Ansah (1998) menar även att det kan argumenteras för 

att det istället är olönsamma företag som har större benägenhet att lämna ut mer information i sina 

årsrapporter för att kunna försvara sitt dåliga resultat det året. Lang & Lundholm (1993) poängterar 

därför att företagets lönsamhetsnivå kan ha positiv, negativ eller ingen påverkan alls beroende på 

företagets prestationer och menar därmed att det inte är uppenbart vilken påverkan lönsamheten har. 

Lang & Lundholm (1993) belyser dock att en förutsättning för att företagets lönsamhet ska ha 

påverkan på i vilken utsträckning företag lämnar upplysningar är att det råder en hög 
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informationsasymmetri mellan företagsledningen och investerare. Företagets lönsamhet definieras i 

denna studie likt ett flertal tidigare studier som avkastning på totalt kapital. 

  

Den tidigare forskningen är inkonsekvent då den gett motstridiga resultat. Singhvi (1968), Singhvi 

& Desai (1971) och Wallace et al. (1994) fann ett signifikant positivt samband medan Belkaoui & 

Kahl (1978), Wallace & Naser (1995) och Camfferman & Cooke (2002) istället fann ett signifikant 

negativt samband mellan företagets lönsamhet och i vilken utsträckning de lämnade upplysningar. 

McNally et al. (1982), Lau (1992), Wallace et al. (1994) och Raffournier (1995) fann däremot 

varken något positivt eller negativt signifikant samband överhuvudtaget. 

  

På grund av att alla fastighetsbolagen är börsnoterade och har ett stort utbud av investerare och 

andra intressenter som har en hög efterfrågan på information kring avkastning på investeringar antar 

vi att dessa företag har stor benägenhet att presentera upplysningsinformation som lugnar de 

befintliga investerarna och lockar till sig nya potentiella investerare. Detta leder till följande 

hypotes: 

  

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan företagens lönsamhet och efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13.   

2.2.5 Likviditet 

Wallace & Naser (1995) definierar likviditet som företagets betalningsförmåga på kort sikt, dvs. 

förmågan att uppfylla kortsiktiga finansiella förpliktelser utan att varken behöva likvidera 

långfristiga tillgångar eller avveckla delar av verksamheten. Vidare betonar Wallace & Naser 

(1995) att företagets likviditet är en viktig och avgörande faktor när utomstående intressenter såsom 

långivare, investerare och tillsynsmyndigheter ska göra en bedömning om företagets finansiella 

ställning.    

  

I värsta fall kan dålig likviditet enligt Wallace & Naser (1995) innebära att företag blir oförmögna 

att uppfylla sina kortsiktiga förpliktelser där räntor och amorteringar till långivare blir uppskjutna i 

så stor utsträckning att det till sist leder till konkurs. För att tona ner rädslan för ett sådant scenario 

där företaget går i konkurs till följd av dålig likviditet hävdar Wallace & Naser (1995) att företag 

tenderar att lämna upplysningar kring sin förmåga att uppfylla de kortsiktiga finansiella åtagandena 

för att förvissa långivare, investerare och andra intressenter om att företaget planerar att fortsätta sin 

verksamhet. Därför hävdar Belkaoui & Kahl (1978) i likhet med Cooke (1989) att företag med hög 

likviditet har större benägenhet att presentera mer upplysningsinformation gentemot företag med 
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låg likviditet. Owusu-Ansah (1998) påstår även att företags likviditetsnivå påverkar i vilken 

utsträckning företag efterlever obligatoriska upplysningskrav och inte enbart utelämnandet av 

frivillig redovisningsinformation. Antagandet bygger på resonemanget från Wallace & Naser 

(1995) om att övervakningsorgan, långivare samt investerare är särskilt bekymrade att få tillgång till 

information om företagets fortlevnadsstatus för att kunna skapa sig en uppfattning om företagets 

framtida verksamhetsplaner. Företag som lyckas uppnå sina kortsiktiga ekonomiska förpliktelser 

genom upprätthållandet av en hög likviditet har därmed större incitament att offentliggöra detta 

genom upplysningar i sina årsrapporter, vilket är anledning till att det antas finnas ett samband 

mellan graden av efterlevnad och företagets likviditet. 

  

Alsaeed (2006) menar att resultaten från tidigare empiriska studier på området är förbryllande och 

inkonsekvent då forskningen visat på mixade samband. Belkaoui & Kahl (1978) fann inte 

signifikant stöd för sin hypotes och kunde därmed inte konstatera något samband mellan likviditet 

och i vilken utsträckning företag presenterar information. Wallace et al. (1994) kunde däremot 

påvisa ett signifikant negativt samband mellan företagens likviditet och hur mycket information 

företagen presenterade i sina årsrapporter. Utifrån dessa teoretiska antaganden och resultaten från 

tidigare empiriska studier formuleras följande hypotes: 

  

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan likviditetsnivån och efterlevnaden av IFRS 13.  

  

2.3 Icke-företagsspecifika faktorer 

2.3.1 Tid 

Peng et al. (2008) har studerat hur väl de kinesiska redovisningsstandarderna anpassas till IFRS 

principer över 15 år. De kunde fastställa att årsrapporter från senare år var signifikant mer 

välanpassade till IFRS än årsrapporterna från de tidigare åren. Detta kan även vara betydande för 

vår undersökning i och med att det första året vi undersöker även är det första året IFRS 13 

implementerades och skulle efterföljas. Därför antar vi att det kommer vara en högre efterlevnad av 

IFRS 13 år 2015 än år 2013 vilket leder till följande hypotes: 

  

Hypotes 6: Efterlevnaden av IFRS 13 är högre år 2015 än år 2013. 

2.3.2 Redovisningsstandarder och kluster 

Gemensamma standarder har införts inom redovisningen för att undvika och förebygga att det inte 

förekommer oregelbundenheter mellan rapporteringen i olika länder. 
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Under 1990-talet var kapitalmarknaderna nationella och företagen var noterade på sitt hemlands 

börs vilken övervakades av inhemska myndigheter och organisationer. I takt med globaliseringen av 

företag så ökade även behovet av att ha en enhetlig redovisning för att intressenter ska få förståelse 

för rapporter från företag med olika nationalitet. En annan anledning var för att underlätta 

rapporteringen för företag som under en period ofta behövde framställa parallella rapporter för att 

uppfylla kraven på samtliga marknader de var verksamma på (Berger, 2010). 

  

Redovisningsforskningen strävar efter att söka efter och förklara skillnader mellan olika sätt att 

framställa finansiella rapporter. Skillnader som existerar i efterlevnaden av redovisningsstandarder 

innebär att en övergång till IFRS inte garanterar en internationellt enhetlig redovisning. Forskare 

förutspådde att resultatet av införandet av IFRS skulle komma att ha skiftande resultat mellan olika 

företag och framförallt mellan olika jurisdiktioner (Amiraslani et al., 2013). 

  

Trots införandet av IFRS finns det enligt Amiraslani et al., (2013) fortfarande möjlighet för 

skillnader att uppstå i praktiken, vilket innebär att redovisningen ännu inte är helt homogen mellan 

olika länder. Vidare menar författarna att det förekommer skillnader mellan det uttalade IFRS 

regelverket och det regelverk som faktiskt används inom EU. Trots att samtliga EU-länder är 

bundna till att följa IFRS så finns det risk för att det uppstår skillnader i det IFRS regelverk som 

tillämpas av medlemsländerna eftersom vissa regler redan kan regleras i ländernas nationella lagar 

samt att det kan leda till feltolkningar av IFRS när det översätts från engelska till de inhemska 

språken. 

  

Ett annat problem som kan uppstå inom IFRS är att det finns möjlighet för luckor eller “gråzoner” 

att uppstå som IFRS eller något annat regelverk (IAS) inte behandlar. Dessa luckor behandlas ofta 

av de nationella regleringarna landet som gällde innan införandet av IFRS. Nobes (2006) menar att 

det ofta uppkommer skillnader i efterlevnaden av redovisningsstandarder mellan olika länder på 

grund av detta fenomen, vilket kan kopplas till varför Leuz (2010) och Amiraslani. et. al. (2013) 

delar in europeiska länder i tre olika kluster. Kluster 1 är länder med stora och välutvecklade 

aktiemarknader, spridda ägarstrukturer, bra skydd för investerare och starka rättsverksamheter. 

Kluster 2 har mindre utvecklade aktiemarknader, koncentrerade ägarstrukturer, dåligt skydd för 

investerare men starka rättsverksamheter. Kluster 3 har mindre utvecklade finansiella marknader 

med mindre kapital, koncentrerade ägarstrukturer, dåligt skydd för investerare och bristande 

rättsverksamheter. Baserat på denna forskning går det att dela in Storbritannien i kluster 1 samt 

Sverige och Tyskland i kluster 2 (Amiraslani et al., 2013). Amiraslani. et. al. (2013) kan utifrån sin 

studie konstatera att länder tillhörande kluster 1 har en högre efterlevnad i jämförelse med länder 
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tillhörande kluster 2. Någon signifikant skillnad i efterlevnad mellan kluster 2 och kluster 3 kan 

därmed inte påvisas 

  

Global Real Estate Transparency Index 2014 (JLL) fastställer att Storbritannien är världens mest 

transparenta land när det gäller fastighetsbolag, där Sverige och Tyskland hamnar på elfte 

respektive tolfte plats på samma lista. På Global Real Estate Transparency Index lista för 2016 

lyckades Tyskland placera sig på en topp 10 placering, vilket innebär att transparensen ökat inom de 

tyska fastighetsbolagen under senare år.   

  

Amiraslani et al. (2013) undersökte hur efterlevnaden var för olika sektorer i europeiska länder och 

de kunde fastställa att företagen var bäst på att redovisa materiella tillgångar. Sverige var däremot 

ett av de länder som var sämst på att redovisa dessa tillgångar bland urvalsföretagen i 

undersökningen. 

  

Då bättre transparens är en av huvudanledningarna till införandet av IFRS 13 och att värdering till 

verkligt värde har blivit normen de senaste åren är det intressant att studera huruvida det 

förekommer skillnader i efterlevnaden av detta regelverk bland fastighetsbolag i olika länder på 

grund av ovan nämnda orsaker. Vi antar därför att Storbritannien som anses världsledande vad det 

gäller transparens inom fastighetsbranschen och tillhör kluster 1 kommer ha en högre efterlevnad av 

upplysningskraven i IFRS 13 gentemot Sverige och Tyskland som tillhör kluster 2.   

  

Hypotes 7: Storbritannien har signifikant högre efterlevnad än klustret Tyskland och Sverige. 
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3. Metod 
  

3.1 Ansats  

Vi följer främst den positivistiska traditionen då en stor del av vårt undersökningsmaterial är 

insamlat från empirin. Trots att vi har ett positivistiskt angreppssätt i denna studie frångår vi delvis 

forskningstraditionen genom att vi har ett inslag av den hermeneutiska forskningstraditionen 

eftersom vi varit tvungna att tolka innehållet i företagens årsredovisningar (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Vi använder oss av en kvantitativ forskningsmetod för att besvara syftet med denna studie 

och har därför valt ett deduktivt angreppssätt där hypoteser vi avser att testa har formulerats utifrån 

tidigare forskning på området. Hypoteserna formulerar vi genom att studera vilka variabler tidigare 

forskning har undersökt och har bevisat kunna påverka efterlevnaden av redovisningsstandarder. Då 

vi formulerar hypoteserna utifrån tidigare forskning och även jämför med de resultat de kommit 

fram till innebär att arbetet även får ett induktivt inslag, något Bryman & Bell (2013) belyser är 

vanligt när kvantitativ metod används i samband med positivismen. Vid analysen försöker vi vara 

så neutrala som möjligt och inte låta våra egna tolkningar påverka, vilket är typiskt för positivism 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Att förbli neutrala under hela arbetets gång har varit svårare än 

förväntat att förhålla sig till då vi i analysen ofta får göra antaganden som är baserade på vår 

insamling av empiri och andra studiers analyser och resultat. Detta är ytterligare ett bevis för att vår 

studie till viss del präglas av den hermeneutiska traditionen. 

 

3.2 Urval 

Vi har valt att analysera alla svenska, tyska och brittiska fastighetsbolag. Anledning till att vi valt att 

undersöka företag från dessa tre länder är att de enligt Global Real Estate Transparency Index 2014 

(GRETI) ansågs ha relativt hög transparens där Sverige placerade sig på 11:e, Tyskland 12:e och 

Storbritannien på första plats. 

  

Med fastighetsbolag avser vi företag vars huvudsakliga affärsidé är att generera hyresintäkter och 

värdeökningar ifrån fastigheter. De som inte uppfyller dessa krav benämns ofta fastighetsförvaltare 

enligt IAS 40 och genererar intäkter genom skötsel och konsultation av/om fastigheter. De företag 

vi undersökt är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic (Stockholmsbörsen), London Stock Exchange 

och Deutsche Börse Group eftersom det endast är börsnoterade företag som är tvungna enligt lag att 

redovisa enligt IAS 40 och IFRS 13. 

  

Vi kommer även att begränsa oss till finansiella rapporter från åren 2013 och 2015 eftersom att 

IFRS 13 har hunnit implementeras på samtliga marknader och det ger oss möjlighet att göra 



 

21 

 

jämförelser och se om det skett en utveckling under denna tidsperiod. Ett ytterligare kriterium är att 

materialet publiceras på svenska eller engelska. Den ursprungliga tanken var att undersöka 

företagen baserade på de allra senaste rapporterna, men det visade sig att det är få bolag som har 

publicerat sina årsredovisningar för 2016 under den period som empirin kommer att hämtas in. 

Vi har studerat 148 stycken årsredovisningar av totalt 184 stycken årsredovisningar som först 

inhämtades, eftersom vi var tvungna att utesluta 36 stycken på grund av att de inte publicerat 

rapporter på ett läsbart språk eller då de inte värderar sina fastigheter till verkligt värde. 

 

3.3 Datainsamling 

Data i studien består av sekundärdata som samlats in från fastighetsbolagens årsredovisningar som 

är inhämtade manuellt från respektive företags hemsida. En fördel att använda sekundärdata är i 

enlighet med Bryman & Bell (2013) att det är spar både tid och pengar, vilket är avgörande när vi 

har en begränsad tidsram och ska kunna genomföra arbetet på 20 veckor. 

  

Vi har valt att endast analysera och inhämta data från börsnoterade företag i Sverige, Tyskland och 

Storbritannien eftersom de tillhör olika kluster samt att den finansiella informationen finns bättre 

tillgänglig vilket gör det är enklare att få tag i och tolka de finansiella rapporterna. Endast 

årsredovisningar som publiceras på svenska eller engelska har inhämtas eftersom våra 

språkkunskaper inte tillåter en tolkning av årsredovisningar på tyska. De oberoende variablerna 

företagsstorlek, skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar, likviditet och revisionsbyrå har 

hämtats in direkt från företagens finansiella rapporter som sammanställts i Excel. Detta för att 

senare kunna se hur de oberoende variablerna påverkar efterlevnadspoängen som är den beroende 

variabeln i studien. 

  

Vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur som vi använder i den teoretiska referensramen 

har vi hämtat från diverse databaser som Google Scholar, Emerald Insight, Academic Search Elite 

och Business Source Premier. Sökorden vi använt har varit IFRS 13, värdering, verkligt värde, 

förvaltningsfastigheter, efterlevnad av upplysningskrav. 

 

3.4 Forskningsmetod 

I likhet med tidigare forskning på ämnesområdet (Hodgdon, Tondkar, Harless & Adhikari, 2008; 

Evans, Smith & Tsalavoutas, 2010; Tsalavoutas, 2011; Glaum et al., 2013; Mazzi, André, 

Dionysiou & Tsalavoutas 2016) har vi använt ett ovägt index som är den vanligast förekommande 

metoden för att fastställa företags efterlevnad av upplysningskrav i redovisningen. Metoden brukar 

benämnas för Cooke’s dikotoma metod enligt tidigare forskning och innebär att upplysningskrav 
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som återspeglas i företagens årsredovisningar poängsätts med 1 poäng om de lämnar en upplysning 

respektive 0 poäng om de inte lämnar en upplysning som det är krav på enligt IFRS. 

Upplysningsindexet för varje företag beräknas därefter som förhållandet mellan de upplysningar 

som lämnats och maximalt antal poäng som företagen kunde ha tilldelats. Är ett upplysningskrav 

inte applicerbart på ett företag kommer de inte straffas för detta, utan vi kommer likt tidigare studier 

notera att upplysningen inte är applicerbar och räkna bort det från maximala antalet upplysningar de 

kan lämna och därmed också det maximala antalet poäng som företaget kan erhålla. 

  

Den matematiska formeln för upplysningsindexet blir följande: 

 

𝐸𝑓 =  
𝑇=∑ 𝑑𝑖,𝑓𝑖=1

𝑛

𝑀= ∑ 𝑑𝑖,𝑓𝑖=1
𝑛   

 

I formeln är Ef  den totala poängen för varje företag, T det totala antalet upplysningar, di, som 

lämnats av företag f, och M är det maximala antalet applicerbara upplysningar som förväntas 

uppfyllas för företag f.    

  

Cooke’s dikotoma metod har precis som den tidigare forskning belyser (Evans, Smith & 

Tsalavoutas, 2010; Tsalavoutas, 2011) svagheten att metodens användning kan bli begränsad om 

den ska användas för att skapa ett upplysningsindex som innefattar flera olika 

redovisningsstandarder där antalet upplysningskrav varierar i stor utsträckning. En del standarder 

kräver att ett stort antal upplysningar ska lämnas medan andra enbart kräver ett fåtal antal 

upplysningar. Detta kan bli problematiskt i studier som syftar till att undersöka och jämföra 

efterlevnaden av IFRS redovisningsstandarder (eller andra standarder) eftersom de standarder som 

har fler upplysningskrav behöver uppfylla fler krav för att få en hög indexpoäng i jämförelse med 

standarder med endast få upplysningskrav. Det resulterar i att standarder med fler upplysningskrav 

inte får en rättvis bedömning och indexpoäng jämfört med de standarder vars upplysningskrav är få 

eftersom det är svårare att få en hög poäng i upplysningsindexet när fler krav måste uppfyllas. 

  

Evans, Smith & Tsalavoutas (2010), Tsalavoutas (2011) & Amiraslani et al. (2013) presenterar en 

alternativ metod för att reducera detta problem vilket är ett ovägt partiellt efterlevnadsindex. Denna 

metod mäter företagens efterlevnad genom addera graden av efterlevnad för varje enskild standard 

och sedan dividera summan med antalet standarder som är applicerbara för respektive företag. 

Evans, Smith & Tsalavoutas (2010), Tsalavoutas (2011) & Amiraslani et al. (2013) studier har 

också visat att användandet av endast en av dessa metoder för att mäta efterlevnad av 
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upplysningskrav kan resultera i missledande uppfattningar om i vilken utsträckning företag faktiskt 

följer kraven om det finns skillnader i antalet upplysningskrav som företagen ska lämna i de olika 

standarderna. Denna studie kommer endast att studera och mäta efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13 och kommer därmed inte stöta på denna problematik. Därför kommer 

vi enbart att använda Cooke’s dikotoma metod vilket ska ge oss ett tillförlitligt resultat eftersom vi 

endast studerar en standard. 

  

Vi har samlat in data genom att manuellt gå igenom varje inhämtad årsrapport och bedöma om 

företagens lämnade upplysningar uppfyller upplysningskraven som presenteras i tabellen nedan. 

Har upplysningarna som skall lämnas enligt IFRS 13 (se tabell 1) uppfyllts har företaget fått 1 

poäng, men saknas det däremot en upplysning har företaget fått 0 poäng för respektive 

upplysningspunkt. Är upplysningen inte applicerbar för det specifika företaget har upplysningen 

noterats som N/A och därefter räknats bort från det maximala antalet upplysningar och antal poäng 

som företaget kan erhålla.      

  

Tabellen vi utgått ifrån vid bedömningen är hämtad från Ernst & Young och heter International 

GAAP Disclosure Checklist (2015) och är utformad i syfte att hjälpa till vid utformningen av 

finansiella rapporter som tillämpar IFRS. Den del av checklistan vi använt i denna studie är Fair 

value measurement - Recurring fair value measurements of assets and liabilities vilket behandlar 

värderingen av tillgångar och skulder till verkligt värde. Vi har uteslutit de paragrafer som endast 

avser finansiella tillgångar då de ej är relevanta för vårt arbete då vi endast studerar 

förvaltningsfastigheter.  
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Tabell 1- IFRS 13 Checklista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka om de oberoende variablerna skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar, 

likviditet, revisionsbyrå, tid och kluster påverkar den beroende variabeln (efterlevnaden av 

upplysningskraven) har vi använt en multipel regressionsanalys. Ett sådant statiskt test gör det 

möjligt att analysera om det finns något typ av statiskt samband där variation av en eller flera 

oberoende variabler kan förklara en variation av den beroende variabeln. 

  

Enligt ett flertal artiklar från tidigare forskning (Tsalavoutas, 2009; Tsalavoutas, 2011; Glaum et al., 

2013; Cascino & Gassen 2014; Tsalavoutas & Dionysiou, 2014) är det tydligt att regressionsanalys 

är den vanligast förekommande metoden när efterlevnaden av upplysningskrav ska studeras. Den 

beroende variabeln blir då efterlevnadspoängen och de oberoende variablerna blir företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar, likviditet, revisionsbyrå, tid och kluster som 

93
For	each	class	of	assets	and	liabilities	that	are	measured	at	fair	value	on	a	recurring	basis	in	the	statement	of	financial	position	after	initial	

recognition,	does	the	entity	disclose:

93(a) The	fair	value	measurement	at	the	end	of	the	reporting	period

93(b) The	level	of	the	fair	value	hierarchy	within	which	the	fair	value	measurements	are	categorised	in	their	entirety	(Level	1,	2	or	3)

93©
For	assets	and	liabilities	held	at	the	end	of	the	reporting	period,	the	amount	of	any	transfers	between	Level	1	and	Level	2,	separately	disclosing	

transfers	into	each	level	from	transfers	out	of	each	level,	and	the	reasons	for	those	transfers

93(d) For	fair	value	measurements	categorised	within	Level	2	and	Level	3	of	the	hierarchy:

93(d)i A	description	of	the	valuation	technique(s)	and	the	inputs	used	in	the	measurement

93(d)ii If	there	has	been	a	change	in	valuation	technique,	that	change	and	the	reason(s)	for	making	it

93(d)iii
For	fair	value	measurements	categorised	within	Level	3	of	the	fair	value	hierarchy,	quantitative	information	about	the	significant	unobservable	

inputs	used	in	the	fair	value	measurement

93(e)
For	fair	value	measurements	categorised	within	Level	3	of	the	fair	value	hierarchy,	a	reconciliation	from	the	opening	balances	to	the	closing	

balances	disclosing,	separately,	changes	during	the	period	attributable	to	the	following:

93(e)i
Total	gains	and	losses	recognised	during	the	period	in	profit	or	loss,	and	the	line	item(s)	in	profit	or	loss	in	which	those	gains	or	losses	are	

recognized

93(e)ii
Total	gains	and	losses	recognised	during	the	period	in	other	comprehensive	income,	and	the	line	item(s)	in	other	comprehensive	income	in	which	

those	gains	or	losses	are	recognised

93(e)iii Purchases,	sales,	issues	and	settlements	(each	disclosed	separately)

93(e)iiii
The	amounts	of	any	transfers	into	and	out	of	Level	3	of	the	fair	value	hierarchy,	separately	disclosing	transfers	into	Level	3	from	transfers	out	of	

Level	3,	and	the	reasons	for	those	transfers

93(f)

For	total	gains	and	losses	recognised	during	the	period	in	profit	or	loss	in	accordance	with	IFRS	13.93(e)(i)	(see	e.	above),	the	amount	that	is	

attributable	to	the	change	in	unrealised	gains	or	losses	relating	to	those	assets	and	liabilities	held	at	the	end	of	the	period,	and	the	line	item(s)	in	

profit	or	loss	in	which	those	unrealised	gains	or	losses	are	recognised

93(g)

For	fair	value	measurements	categorised	within	Level	3	of	the	fair	value	hierarchy,	a	description	of	the	valuation	processes	used	by	the	entity	

(including	for	example,	how	an	entity	decides	its	valuation	policies	and	procedures	and	analyses	changes	in	fair	value	measurements	from	period	

to	period)

93(h) For	fair	value	measurements	categorised	within	Level	3	of	the	fair	value	hierarchy:

93(h)i
A	narrative	description	of	the	sensitivity	if	a	change	in	an	unobservable	input	(including	at	a	minimum	those	unobservable	inputs	disclosed	in	

accordance	with	IFRS	13.93(d),	see	d.	above)	to	a	different	amount	might	result	in	a	significantly	higher	or	lower	fair	value	measurement

93(h)ii

If	there	are	interrelationships	between	significant	unobservable	inputs	and	other	unobservable	inputs	used	in	the	fair	value	measurement,	a	

narrative	description	of	those	interrelationships	and	of	how	they	might	magnify	or	mitigate	the	effect	of	changes	in	the	unobservable	inputs	on	

the	fair	value	measurement

93(i)
If	the	highest	and	best	use	of	a	non-financial	asset	differs	from	its	current	use,	that	fact	and	why	the	non-financial	asset	is	being	used	in	a	manner	

that	differs	from	its	highest	and	best	use

99 Does	the	entity	present	the	quantitative	disclosures	required	by	IFRS	13	in	tabular	format,	unless	another	format	is	more	appropriate
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diskuterats tidigare. Då vår studie likt tidigare forskning på området avser att undersöka graden av 

efterlevnad av obligatoriska upplysningskrav och huruvida eventuella avvikelser kan förklaras av 

företagsspecifika faktorer kommer vi tillämpa en regressionsanalys med liknande variabler. 

 

En förutsättning för att en regressionsanalys ska vara möjlig är att först konstatera vilka som är 

oberoende variabler (variabler på x-axeln) och vilken som är den beroende variabeln (variabeln på 

y-axeln). En multipel regressionsanalys kräver två eller flera oberoende variabler för att kunna 

konstatera om det föreligger ett statiskt samband mellan de oberoende och den beroende variabeln 

eller inte. 

  

Den matematiska formeln för multipel regressionsanalys är: 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3…                       

  

I linje med tidigare forskning betonar Tsalavoutas (2011) att företagen rankas i stigande ordning där 

en högre efterlevnadspoäng innebär en högre rank. Med dessa utgångspunkter tillämpar vi följande 

regressionsmodell: 

  

Ef = b0 + b1SIZEf + b2SGf + b3ROAf + b4LIKf +b5BIG4f   + b6TIDf + b7KLUf 

  

Efterlevnadspoängen har vi utsett till den beroende variabeln då indexpoängen återspeglar hur hög 

grad av efterlevnad det är av de obligatoriska upplysningskraven bland fastighetsbolagen i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien och har beräknas med Cooke’s dikotoma metod. 

  

3.6 Operationalisering av oberoende variabler 

Den första oberoende variabeln är företagsstorleken b1SIZEf och har definierats som företagens 

totala omsättning. Den andra oberoende variabeln är företagens skuldsättningsgrad b2SGf och har 

beräknats som totala skulder dividerat med totalt eget kapital. Den tredje variabeln är företagens 

lönsamhet b3ROAf och har beräknats genom rörelseresultatet (EBIT) dividerat med totala tillgångar. 

Den fjärde variabeln är företagens likviditet b4LIKf och har beräknats genom att dividera 

omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. B5BIG4f är en dummyvariabel där 1 representerar 

företag med en Big 4 revisionsbyrå (PWC, EY, Deloitte, KPMG) och 0 för de företag som inte har 

en Big 4 revisionsbyrå. B6TIDf är en dummyvariabel där 1 representerar årsredovisningar från 

företag under 2015 och 0 årsredovisningar från företag under 2013. B7KLUf  är också en 

dummyvariabel där 1 representerar företag med årsredovisningar tillhörande kluster 1 

(Storbritannien) och 0 årsredovisningar från företag som tillhör kluster 2 (Sverige och Tyskland).    
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3.7 Analys 

För att kunna undersöka om det finns ett samband mellan den beroende och någon av de oberoende 

variablerna beräknar vi först styrkan på det linjära sambandet mellan variablerna. I enlighet med 

tidigare forskning från Tsalavoutas (2009), Tsalavoutas, (2011), Glaum et al., (2013), Cascino & 

Gassen (2014), Tsalavoutas & Dionysiou (2014)  har den statistiska korrelationskoefficienten r först 

beräknats för att vi ska få en uppfattning om hur starkt sambandet är mellan de olika variablerna 

och om det är ett positivt eller negativt samband. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde 

mellan 1 till -1 där 1 innebär ett mycket starkt positivt samband och -1 ett mycket starkt negativt 

samband. Är korrelationen nära 0 innebär det att variablerna har ett mycket svagt samband eller 

inget samband överhuvudtaget. 

  

Tidigare forskning på området från Tsalavoutas (2009), Tsalavoutas, (2011) Glaum et al., (2013), 

Cascino & Gassen (2014), Tsalavoutas & Dionysiou (2014) har studerat i vilken utsträckning 

variation i den beroende variabeln (efterlevnadspoängen) kan förklaras av en variation i de 

oberoende variablerna. För att mäta detta använder sig den tidigare forskningen bland annat av 

förklaringsgrad som benämns r2. Förklaringsgraden visar hur stor del av variationen i den beroende 

variabeln (y-axeln) som kan förklaras av variationen i de oberoende variablerna (x-axeln) och kan 

anta ett värde mellan 0-1. En förklaringsgrad på 1 innebär således att en variation i 

regressionsmodellens beroende variabel förklaras till 100 % av variationen i de oberoende 

variablerna. 

 

Genom att använda en regressionsanalys likt tidigare forskning kan vi undersöka om de europeiska 

fastighetsbolagens efterlevnadsgrad av upplysningskraven i IFRS 13 kan förklaras av en variation i 

företagsstorlek, skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar, likviditet, revisionsbyrå, 

tidsperiod och kluster mellan de olika företagen. För att kunna studera vad som kan förklara 

eventuella avvikelser från de obligatoriska upplysningskraven under 2013 och 2015 tittar vi inte 

enbart på de standardiserade koefficienterna från regressionerna utan vi kommer även att beräkna 

förklaringsgraden r2 för samtliga regressionsmodeller.   

 

Regressionsanalyserna har utförts i statistikprogrammet SPSS där vi tittar på graden av efterlevnad 

under en tvåårsperiod (2013 och 2015) för att se om det skett någon förändring ju längre tid 

fastighetsbolagen haft på sig att anpassa sig till de nya upplysningskraven i IFRS 13 sedan 

implementeringen 2013. Detta gör det möjligt att jämföra de standardiserade koefficienterna samt 

förklaringsgraden och se om det skett någon förändring över tid mellan den beroende variabeln 
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(efterlevnadspoängen) och de oberoende variablerna (företagsstorlek, skuldsättningsgrad, 

lönsamhet, likviditet, kluster och revisionsbyrå).   

               

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet berör precis som Vlachos (2001), Tsalavoutas (2011) och Bryman & Bell (2013) belyser 

mätinstrumenten och mätningarnas tillförlitlighet. dvs. hur pålitligt mätningens resultat blir. Det 

främsta hotet mot reliabiliteten i denna studie är i likhet med det som nämns i den tidigare forskning 

från Vlachos (2001) och Tsalavoutas (2011) kring den subjektiva bedömningsproblematik som kan 

uppstå när ett upplysningsindex ska konstrueras. Tsalavoutas (2011) belyser vidare att ett vanligt 

förekommande problem som kan uppkomma när flera standarders upplysningskrav ska studeras är 

att en del upplysningskrav finns med i flertalet standarder och därmed blir dubbelräknade trots att 

de endast ska inkluderas en enstaka gång. Författaren betonar även att de lämnade upplysningarna 

kan ha stora skillnader i detaljrikedom, vilket kan ge upphov till skillnader i bedömningen av 

huruvida företaget uppfyller upplysningskraven eller inte. För att försäkra oss om att denna 

problematik minimeras och därmed säkerställa tillförlitligheten i vårt upplysningsindex har vi 

bestämt oss för att först bedöma ett antal årsredovisningar tillsammans för att säkerställa att vi 

bedömer företagen på ett enhetligt och rättvist sätt. Uppkommer det tvivelaktigheter under 

bedömningsprocessen rådfrågar vi varandra om hur den aktuella upplysningen bör bedömas och 

kommer fram till ett gemensamt beslut. Detta för att säkerställa att det inte förekommer några 

signifikanta skillnader i efterlevnadspoängen beroende på vem av oss som poängsätter företagens 

efterlevnad av upplysningskraven. 

  

Det ska också nämnas att vi tar hjälp av Ernst & Youngs (2013) guide till IFRS 13 när vi studerar 

fastighetsbolagens årsredovisningar. Detta innebär en risk för felaktigheter eftersom det finns ett 

flertal olika guider till upplysningskraven i IFRS 13 som kan påverka bedömningen. Det kan i sin 

tur påverka vår studies reliabilitet och för att minimera risken för dessa eventuella feltolkningar av 

IFRS 13 använder vi också oss av BDO Internationals dokument “Need to know - IFRS 13 Fair 

Value Measurement” som innehåller tydliga och begripliga exempel på hur företag kan redovisa för 

att leva upp till de obligatoriska upplysningskraven i IFRS 13.       

  

3.9 Validitet 

I enlighet med Vlachos (2001), Tsalavoutas (2011) och Bryman & Bell (2013) berör validiteten 

frågan om ifall det utformade mätinstrumentet för ett begrepp verkligen mäter just detta begrepp i 

fråga (efterlevnaden av obligatoriska upplysningskrav i IFRS 13 i denna studie). Med hänvisning 
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till den tidigare forskningen på ämnesområdet som haft identiskt metodologiskt tillvägagångssätt 

och därmed genomfört mätningar på samma sätt går det att konstatera att vi verkligen mäter det vi 

avser att mäta, dvs. efterlevnaden av upplysningskraven (Hodgdon, 2008; Tsalavoutas, 2009; 

Tsalavoutas, 2011; Glaum et al., 2013; Cascino & Gassen 2014; Tsalavoutas & Dionysiou, 2014; 

Mazzi et al., 2016). 

  

I denna studie studerar vi i vilken omfattning svenska, tyska och brittiska fastighetsbolag följer de 

obligatoriska upplysningskraven i IFRS 13. För att dessa krav ska anses vara uppfyllda behöver 

företagen ha lämnat upplysningar i sin årsredovisning som återspeglar upplysningskraven i IFRS 

13. För att säkerställa att vi inte straffar ett företag som inte lämnar en upplysning om ett krav som 

inte är applicerbart på det specifika företaget kommer vi likt tidigare forskning från Mazzi et al. 

(2016) noggrant granska hela årsredovisningen och inte enbart noterna till företagets finansiella 

ställning innan vi bedömer huruvida företagen följer upplysningskraven i IFRS 13 eller inte. Vidare 

kommer vi även försäkra oss om att vi inte missar ytterligare relevant information genom att söka 

igenom samtliga årsredovisningar med hjälp av nyckelorden: IFRS 13, förvaltningsfastigheter, 

värdering, verkligt värde och värderingshierarki. 

                    

3.10 Metodkritik 

Kritik som kan riktas mot användning av ett statistiskt test likt regressionsanalys är att empirin kan 

resultera i en för liten mängd observationer för att kunna göra en generalisering av studieresultatet 

till hela populationen. Det kan också uppstå en risk att det förekommer outliers när man genomför 

en regressionsanalys, vilket kan skapa problematik kring hur dessa outliers ska hanteras. Om de ska 

uteslutas eller tas med i resultatet blir en avgörande fråga eftersom det kan ha stor påverkan på 

resultatet. Finns det två stycken outliers i motsatt riktning som tar ut varandra, brukar dessa kunna 

uteslutas utan att det får stor påverkan på det helhetliga resultatet. 

  

Cooke’s dikotoma metod för att konstruera upplysningsindexet brukar kritiseras för att metoden kan 

vara bristfällig om företagens redovisning av upplysningar har stor variation i kvalité eftersom 

metoden inte tar hänsyn till detta. Metodvalet gör det därmed möjligt för fastighetsbolagen att 

uppfylla de obligatoriska upplysningskraven oavsett om de redovisar mycket lite eller mycket 

utförlig information i sin redovisning. Ett sådant upplysningsindex tar därmed inte hänsyn till hur 

detaljrik och informativ information företagen presenterar i sina upplysningar, vilket kan ses som en 

svaghet med denna metod.  

  



 

29 

 

3.11 Bortfall 

Ett problem med bortfall är enligt Bryman och Bell (2013) att företag kan gå i konkurs, bli 

uppköpta av andra företag (vilket är vanligt förekommande inom fastighetsbranschen) eller att de 

avnoteras från börsen. Vidare belyser Bryman och Bell (2013) att ett problem som kan uppstå vid 

bortfall är att gruppen som faller bort ofta skiljer sig från den undersökta gruppen, vilket skulle 

kunna ge oss missvisande data år 2015 i förhållande till år 2013. Då vi inte kommer följa enskilda 

studieobjekt under 2013 och 2015 (dvs. samma företag under en tvåårsperiod) utan istället ta alla 

företag som är börsnoterade 2013 respektive 2015 kommer vi inte att stöta på detta problem. 

3.11.1 Storbritannien 

Vid inhämtningen av de brittiska årsrapporterna utgick vi från en lista med alla företag som var 

noterade på Main Market och AIM (Alternative Investment Market) som vi hittade på London 

Stock Exchange hemsida. Vi sorterade ut alla börsnoterade fastighetsbolag och genomförde därefter 

en andra sortering där företag som inte hade Storbritannien och Kanalöarna som verksamhetsland 

sorterades bort, vilket resulterade i 45 företag. Efter bortfall på grund av företag som inte värderade 

till verkligt värde, inte ägde förvaltningsfastigheter eller där företagens årsredovisning inte var 

tillgänglig återstod det 37 stycken årsredovisningar 2013 och 43 stycken 2015. 

3.11.2 Tyskland 

Vid inhämtningen av de tyska årsredovisningarna utgick vi från en lista med alla företag som fanns 

noterade på segmenten Prime Standard och General Standard som finns publicerad på Deutsche 

Börses hemsida. Vi sorterade ut alla fastighetsbolag från listan vilket resulterade i 24 stycken 

årsredovisningar. Efter bortfall på grund av att företag endast publicerade årsrapporter på tyska, att 

de inte värderade till verkligt värde eller att företag inte ägde förvaltningsfastigheter återstod det 14 

stycken årsrapporter 2013 och 15 stycken 2015. 

3.11.3 Sverige 

Från Sverige inhämtas samtliga fastighetsbolag från Stockholmsbörsens Large, Mid- och Small Cap 

samt de bolag som var noterade på Nordic Growth Markets (NGM). Sammanlagt blev det 23 

företag, men på grund av bortfall där företagen inte värderade förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde, inte var börsnoterade under undersökningsperioden eller då de sålt av sina 

förvaltningsfastigheter återstod det 18 stycken årsredovisningar 2013 och 21 stycken 

årsredovisningar 2015. 

  

 



 

30 

 

4. Resultat och analys 
  

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik för den beroende variabeln (efterlevnadsgraden) som kan 

variera mellan 0 och 100 %. Tabellen visar variabelns medelvärde och standardavvikelse samt 

antalet observationer (N). Längst till vänster i tabellen går det att utläsa vilket land 

fastighetsbolagen som studerats är verksamma i. N står för antalet fastighetsbolag som studerats i 

respektive land. Under 2013 studerades sammanlagt 69 fastighetsbolags årsredovisningar, varav 37 

stycken från Storbritannien, 14 stycken från Tyskland och 18 stycken från Sverige. Under 2015 

studerades 79 fastighetsbolags årsredovisningar, varav 43 stycken från Storbritannien, 15 stycken 

från Tyskland och 21 stycken från Sverige. De tre kolumnerna som ligger under 2013 respektive 

2015 innebär att dessa siffror hör till dessa år. Längst ner i tabellen presenteras den sammanslagna 

efterlevnaden för samtliga länder under både 2013 och 2015.  

 

I tabellen går det att utläsa att Storbritannien hade en genomsnittlig efterlevnad på 71,2 % och en 

standardavvikelse på 25,5 % under 2013. Under 2015 ökade den genomsnittliga efterlevnaden till 

78,3 % samtidigt som standardavvikelsen minskade till 23,6 %. Tyskland hade en genomsnittlig 

efterlevnad på 84,1 % under 2013 där standardavvikelsen var 13,3 %. Under 2015 ökade Tysklands 

genomsnittliga efterlevnad till 88,2 % samtidigt som standardavvikelsen minskade till 10,8 %. De 

svenska fastighetsbolagen hade en genomsnittlig efterlevnad på 79,8 % under 2013 där 

standardavvikelsen var 13,2 %. Under 2015 ökade den genomsnittliga efterlevnaden till 83,8 % 

medan standardavvikelsen minskade till 12,4 %. Tabellen visar att den totala genomsnittliga 

efterlevnadsgraden för samtliga länder sammanlagt har ökat mellan 2013 och 2015 från 76,1 % till 

81,6 % vilket är en ökning med 5,5 % under denna tidsperiod. 

 

Tabell 2 visar även att den genomsnittliga efterlevnadsgraden för samtliga företag i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien sammanslaget under både 2013 och 2015. Totalt sett studerades 148 

stycken årsredovisningar under dessa år och den genomsnittliga efterlevnaden var 79,1 % med en 

standardavvikelse på 20,4 %. Anmärkningsvärt är också att Storbritannien hade en markant högre 

standardavvikelse gentemot både Sverige och Tyskland under 2013 och 2015. Storbritanniens 

efterlevnadsgrad hade en standardavvikelse på 25,5 % för 2013 i jämförelse med Sverige som hade 

13,2 % respektive 13,3 % i Tyskland under samma år. Under 2015 skedde inga större förändringar i 

Storbritannien utan standardavvikelsen var fortsatt hög med 23,6 %. Även i Sverige och Tyskland 

skedde inga markanta förändringar under 2015 utan standardavvikelsen minskade något även här 

och var 12,4 % i Sverige samt 10,8 % i Tyskland. Den stora skillnaden i standardavvikelse mellan 
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länderna och klustren indikerar att det är mycket större spridning på efterlevnaden av 

upplysningskraven i Storbritannien gentemot Sverige och Tyskland. Resultaten antyder därmed att 

den finansiella rapporteringen vad det gäller efterlevnaden av upplysningskraven IFRS 13 varierar 

mycket mer mellan de olika företagen i Storbritannien då standardavvikelsen är dubbelt så stor 

jämfört med Sverige och Tyskland.  

  

Tabell 2– Sammanställning av Efterlevnadsgraden 

Land  2013    2015  

 N Medelvärde Standardavvikelse  N Medelvärde Standardavvikelse 

Storbritannien 37 71,2 % 25,5 %  43 78,3 % 23,6 % 

Tyskland 14 84,1 % 13,3 %  15 88,2 % 10,8 % 

Sverige 18 79,8 % 13,2 %  21 83,8 % 12,4 % 

        

Totalt 69 76,1 % 21,2 %  79 81,6 % 19,4 % 

 

Alla länder sammanslagna 2013 & 2015 

Totalt 148 79,1 % 20,4 %  

  

  

Tabell 3 är en sammanställning som visar efterlevnadsgraden för varje specifik paragraf under 2013 

och 2015 i samtliga länder. I den vänstra kolumnen kan man se vilka paragrafer vi har studerat och 

till höger om de ser man efterlevnaden av upplysningskraven för Storbritannien, Tyskland, Sverige 

samt ett snitt för varje land där båda årens efterlevnad är inräknad. En sammanslagen efterlevnad 

för samtliga länder under 2013 och 2015 presenteras även längst ut till höger i tabellen.   

 

Den främsta orsaken till ökningen av den totala efterlevnadsgraden är en påtagligt högre efterlevnad 

av vissa specifika upplysningskrav i IFRS 13 under denna period. Skillnaden i efterlevnad mellan 

2013 och 2015 presenteras i tabell 3. De största förändringarna är i 93(b) som ökar från 85 % till 95 

% efterlevnad vilket betyder att det oftare förekommer rapportering om till vilken nivå i 

värderingshierarkin som företagen värderar sina förvaltningsfastigheter. Den mest utmärkande 

förändringen är 93(d)ii som stiger från 13 % till 62 %, men det är en väldigt missvisande siffra då vi 

endast funnit svar i 8 av de totalt 148 observationerna. Detta beror på att företagen sällan ändrar 

värderingsteknik för förvaltningsfastigheter mellan två år. 
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Även i 93(e)iiii ser det ut som att det skett en stor förändring, men det beror på att det endast finns 

en observation där paragrafen var applicerbar vilket innebär att det egentligen inte har skett en stor 

förändring trots att resultatet visar detta. 93(h)i är ytterligare en paragraf där efterlevnaden ökat 

väldigt mycket från 2013 till 2015 då den ökar från 54 % till 73 %. En stor förändring under åren 

skedde även i 99 som ökade från 64 % till 81 %. 

 

För att uppfylla paragraf 93(a) behöver företagen ha rapporterat till vilket verkligt värde deras 

förvaltningsfastigheter är värderade till. Då samtliga fastighetsbolag i studien använder sig av 

värdering till verkligt värde var det simpelt för företagen att efterleva denna upplysning eftersom de 

behöver redovisa hur mycket tillgångar företaget innehar i balansräkningen där 

förvaltningsfastigheter utgör majoriteten av fastighetsbolagens tillgångar. Detta återspeglas i 

tabellen där samtliga länder har en efterlevnad på 100 %.  

  

93(b) visar om företagen lämnar upplysningar om till vilken nivå i värderingshierarkin de värderar 

sina förvaltningsfastigheter till. Det kan anses vara en enkel punkt att upplysa om då det inte krävs 

några djupare efterforskningar att ta fram vilken värderingsnivå företaget använder då det nästan 

aldrig finns identiska objekt inom fastighetsbranschen. Det innebär att företagens värderingar 

bygger på icke observerbara inputs och ska därmed klassas som nivå 3 i värderingshierarkin, vilket 

också var den vanligast förekommande värderningsnivån. Tabell 3 visar att 93(b) efterlevs i stor 

utsträckning överlag med undantag för Storbritannien där upplysningsgraden ligger på 73 % medan 

motsvarande upplysningsgrad för Tyskland och Sverige är mellan 94-100 %. Det går tydligt att 

utläsa att de brittiska företagen har en betydligt lägre upplysninsgrad i jämförelse med de svenska 

och tyska företagen.  

 

93(c) efterlevs genom att upplysa om det har skett några överföringar mellan värderingsnivåer 

under det gångna året dvs. om företaget har bytt värderingshierarki från nivå 1 till nivå 2 eller vice 

versa. Det är i princip omöjligt att värdera fastigheter till nivå 1 eftersom det ytterst sällan finns 

identiska objekt på marknaden, vilket är anledningen till att det inte förekommer några upplysningar 

om överföringar mellan dessa värderingsnivåer i företagens årsrapporter. 93(c) är därmed inte 

applicerbar för något företag i studien vilket går att utläsa i tabellen där resultatet visar N/A för 

samtliga länder och år.  

 

93(d)i handlar om att företagen ska redogöra för vilken värderingsteknik och vilka inputs de har 

använt sig av vid värderingen av sina förvaltningsfastigheter. Även här går det att utläsa att 

efterlevnaden överlag är väldigt god med undantag för Storbritannien återigen. Sverige och 
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Tyskland har en efterlevnad på 100 % under både 2013 och 2015, medan Storbritannien endast har 

en genomsnittlig efterlevnad på 78 % under dessa två år.  

 

93(d)ii visar om det har skett några förändringar i värderingsteknik mot föregående år och isåfall 

ska företagen upplysa om detta samt anledningen till varför de har bytt värderingsteknik. Då de 

flesta företagen har använt samma värderingsmetod för sina förvaltningsfastigheter under 2013 och 

2015 var det enbart ett fåtal företag som upplysningen var applicerbar för, vilket gör att siffrorna i 

tabellen således kan vara aningen missvisande. 

 

Enligt 93(d)iii ska företagen lämna konkreta (kvantitativa) upplysningar om vilka variabler/inputs 

de har använt sig av för att värdera förvaltningsfastigheter klassade till nivå 3. Denna paragraf 

efterlevs relativt väl av både de tyska och svenska företagen som har en genomsnittlig efterlevnad 

på 93 % för båda åren. De brittiska företagen är sämre på att upplysa om denna information med en 

efterlevnadsgrad på 73 %.        

 

93(e)i handlar om att företagen ska redovisa totala vinster/förluster till följd av värdeförändringar i 

resultaträkningen där dessa belopp även ska redovisas post för post. Denna upplysning har 

genomgående hög efterlevnad i samtliga länder där Tyskland är bäst, följt av Storbritannien strax 

efter och Sverige på sista plats.  

 

Enligt 93(e)ii ska totala vinster/förluster till följd av värdeförändringar även redovisas i den 

sammanslagna resultaträkningen. Även denna punkt efterlevs bäst av de tyska företagen, följt av de 

brittiska på andra plats och de svenska på sista plats.  

 

93(e)iii ska visa alla nyförvärv, försäljningar och uppgörelser som går att hänföra till 

förvaltningsfastigheter klassade till nivå 3. Denna punkt efterlevs överlag väldigt bra med de tyska 

företagen i topp, följt av de brittiska och svenska företagen som har en snarlik efterlevnad.   

 

93(e)iiii innebär att företagen ska upplysa om det har skett några överföringar in och ut ur nivå 3 i 

värderingshierarkin och isåfall även lämna upplysning om anledningen till varför överföringen har 

skett. Paragrafen var endast applicerbar för ett företag i Storbritannien under 2015, vilket gör att 

efterlevnaden för det året var 100 %. Siffrorna kan således vara missvisande på grund av att 

upplysningen enbart påträffades vid ett tillfälle.    
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I 93(f) ska företagen lämna upplysningar om de totala vinster/förluster som går att hänföra till 

orealiserade värdeförändringar som finns medräknade i resultaträkningen. Även detta 

upplysningskrav har en hög efterlevnadsgrad i samtliga länder där Storbritannien utmärker sig med 

högst efterlevnad.  

 

93(g) innebär att företagen ska lämna upplysningar kring värderingsprocessen av sina 

förvaltningsfastigheter tillhörande nivå 3. Både de svenska och tyska företagen har en efterlevnad 

på 100 % medan de brittiska företagen står ut med enbart en efterlevnad på 71 %.      

 

I 93(h)i ska upplysningar lämnas om hur variationer i de icke-observerbara inputsen kan påverka 

företagets värdering av sina förvaltningsfastigheter. Denna paragraf efterlevs till 69 % i de tyska 

företagen och till 61 % i de brittiska och svenska företagen. 

 

I 93(h)ii ska en känslighetsanalys ingå dvs. företagen ska lämna upplysningar om känsligheten av 

värderingen till verkligt värde och upplysa om en förändring av de icke-observerbara inputsen 

skulle resultera i en markant högre eller lägre värdering av det verkliga värdet. Finns det samband 

mellan dem olika inputsen som påverkar varandra ska företaget lämna upplysningar som beskriver 

hur dessa samband kan förstärka eller minska effekten på varandra. De svenska företagen är de som 

efterlever denna paragraf bäst med 55 %, följt av de brittiska företagen med 42 % och till sist de 

tyska företagen som har en efterlevnad på 38 %. 

 

Enligt 93(i) ska upplysning lämnas huruvida förvaltningsfastigheterna utnyttjas till dess maximala 

potential eller inte. Utnyttjas de inte till sin fulla potential ska det finnas en motivering till varför 

fastigheterna inte utnyttjas till fullo. De tyska företagen efterlever denna paragraf till 48 %, de 

brittiska till 42 % och de svenska till 31 %. 

 

Paragraf 99 innebär att företagen ska presentera alla kvantitativa upplysningar i tabellform såvida 

ett annat format inte är mer tillämpligt. Detta efterlevs till 83 % av de tyska företagen, 73 % av de 

svenska och 62 % av de brittiska.   
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Tabell 3 - Efterlevnadsgrad för samtliga upplysningskrav i IFRS 13  

 

 

 I tabell 4 sammanfattas medelvärden och standardavvikelser för de oberoende variablerna. 

Siffrorna illustrerar till exempel att den genomsnittliga företagsstorleken (omsättning i miljoner 

euro) var 172,11 och att den genomsnittliga skuldsättningsgraden var 1,56 (156 %) för de 148 

årsredovisningar som studerats.  

 

Tabell 4 – Deskriptiv statistik oberoende variabler 

 N Medelvärde Standardavvikelse 

Företagsstorlek 148 172,11 267,41 

Skuldsättningsgrad 148 1,56 1,70 

Lönsamhet 148 5,18 14,97 

Likviditet 148 2,73 6,08 

  

Tabell 5 visar att 76 % av de studerade fastighetsbolagen använder sig utav en Big 4 revisionsbyrå. 

Under 2013 studerades totalt 69 stycken företag respektive 79 stycken under 2015. Fördelningen 

mellan åren är jämt fördelad där 47 % av företagen är från 2013 och 53 % från 2015. Även klustren 

har en jämn fördelning där 46 % av företagen tillhör kluster 1 (Storbritannien) och 54 % tillhör 

kluster 2 (Sverige och Tyskland). 

 

 

  

§ UK 2013 UK 2015 UK totalt GER 2013  GER 2015 GER totalt SWE 2013 SWE 2015 SWE totalt 2013 2015

93(a) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

93(b) 59 86 73 100 100 100 94 100 97 85 95

93(c) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

93(d)i 70 86 78 100 100 100 100 100 100 90 95

93(d)ii 25 N/A 25 N/A N/A N/A 0 0 0 13 62

93(d)iii 67 80 73 100 87 93 100 86 93 89 84

93(e)i 95 98 96 100 100 100 89 90 89 85 96

93(e)ii 97 93 95 93 100 96 89 90 89 89 94

93(e)iii 92 93 92 100 100 100 89 95 92 94 96

93(e)iiii N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100

93(f) 95 93 94 86 100 93 83 95 89 88 96

93(g) 62 80 71 100 100 100 100 100 100 87 93

93(h)i 41 80 61 57 80 69 65 57 61 54 73

93(h)ii 41 44 42 29 47 38 53 57 55 41 49

93(i) 46 38 42 50 47 48 24 38 31 40 41

99 57 67 62 79 87 83 56 90 73 64 81
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Tabell 5 - Deskriptiv statistik för de kategoriska variablerna 

            Antal                % 

Big 4 112 76 % 

Ej Big 4 36 24 % 

Totalt 148 100 % 

      

År 2013 69 47 % 

År 2015 79 53 % 

Totalt 148 100 % 

      

Kluster 1 68 46 % 

Kluster 2 80 54 % 

Totalt 148 100 % 

  

 

4.2 Korrelation mellan den beroende och de oberoende variablerna 

Pearsons korrelationskoefficient används för att undersöka relationen mellan de olika variablerna vi 

använt oss av i denna studie samt för att kontrollera att multikollinearitet inte finns bland de 

oberoende variablerna (se tabell 6). I tabell 6 presenteras korrelationskoefficienterna för samtliga 

oberoende variabler som visar hur starkt det linjära sambandet är mellan dessa variabler. 

Korrelationskoefficienterna för den beroende variabeln (efterlevnaden) är också inkluderade och 

presenteras längst ner i tabellen.      

 

Tabellen visar att multikollinearitet bland variablerna inte förekommer i någon större utsträckning 

då den högsta korrelationen som uppmätts är -0,365 där majoriteten av de övriga oberoende 

variablerna har en korrelation långt under detta värde. En korrelation först uppemot 0,8 kan börja 

ses som problematisk, vilket är ett gränsvärde som ligger långt över våra korrelationer och därmed 

är multikollinearitet inte ett problem i detta fall (Cooper & Schindler, 2003). 

  

Tabell 6 visar en positiv korrelation som är signifikant på 5 % nivån mellan skuldsättningsgrad och 

Big 4 revisionsbyrå och företagens efterlevnadspoäng, vilket indikerar att fastighetsbolag med hög 

skuldsättningsgrad och en Big 4 revisor (KPMG, PWC, Deloitte, Ernst & Young) har en högre 

efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13. En positiv korrelation mellan tid och efterlevnad kan 

också utläsas från tabellen som är lite svagare då den endast är signifikant på 10 % nivån, vilket 
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tyder på att fastighetsbolagen har en större efterlevnad under 2015 jämfört med 2013. En negativ 

korrelation mellan efterlevnad och kluster som är signifikant på 1 % går också att konstatera, vilket 

antyder att brittiska fastighetsbolag tillhörande kluster 1 har en lägre efterlevnad av 

upplysningskraven. Tabellen visar även en negativ korrelation som är signifikant på 1 % nivån 

mellan likviditet och efterlevnad, vilket indikerar att fastighetsbolag med högre likviditet har en 

lägre efterlevnad av upplysningskraven. 

 

Tabell 6 – Pearsons korrelationstest  

 Företagsstorlek Skuldsättningsgrad Lönsamhet Likviditet Big 4  Tid Kluster Efterlevnad 

Företagsstorlek 1 0,014 0,109 -0,086 0,235*** 0,119 -0,237*** 0,120 

Skuldsättningsgrad 0,014 1 0,002 -0,176** 0,034 -0,071 -0,274*** 0,166** 

Lönsamhet 0,109 0,002 1 -0,084 -0,058 -0,024 -0,083 0,005 

Likviditet -0,086 -0,176** -0,084 1 -0,196** 0,038 0,284*** -0,253*** 

Big 4 0,235*** 0,034 -0,058 -0,196** 1 -0,025 -0,365*** 0,187** 

Tid 0,119 -0,071 -0,024 0,038 -0,025 1 0,008 0,137* 

Kluster -0,273*** -0,274*** -0,083 0,284*** -0,365*** 0,008 1 -0,215*** 

Efterlevnad 0,120 0,166** 0,005 -0,253*** 0,187** 0,137* -0,215*** 1 

*** signifikant på 1 % nivån ** signifikant på 5 % nivån * signifikant på 10 % nivån 

 

4.3 Multipel regressionsanalys 

Tabell 7 visar resultatet av samtliga multivariata regressioner som genomförts för att studera vilken 

effekt de oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Detta gör det möjligt att undersöka 

om de oberoende variablerna i någon utsträckning kan förklara variationen i företagens 

efterlevnadsgrad. Efterlevnadsgraden är den beroende variabeln i samtliga regressioner och de 

oberoende variablerna som studerats presenteras längst till vänster i tabellen. Tabellen visar 

resultaten från tre olika regressioner där Kluster 1 & 2 är en gemensam regression och inkluderar 

samtliga 148 observationer i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Kluster 1 är en separat 

regression där resultaten endast visar hur sambandet mellan efterlevnaden och de oberoende 

variablerna ser ut bland de brittiska fastighetsbolagen tillhörande kluster 1. Kluster 2 är också en 

separat regression där resultaten visar sambandet mellan efterlevnaden och de oberoende 

variablerna i Sverige och Tyskland tillhörande kluster 2. Kolumnen förutspått samband visar vilket 

typ av samband vi förväntar oss att hitta mellan de oberoende variablerna och företagens 

efterlevnad dvs. våra uppställda hypoteser. Resultatet från respektive regression utläses lodrätt i 

tabellen, där värdet utanför parenteserna är beta koefficienten som visar riktningen och styrkan på 

det linjära sambandet och värdet innanför parentesen är t-värdet för respektive beta koefficient. Tre 

olika signifikansnivåer används och symbolerna efter t-värdet visar hur signifikant sambandet är 
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mellan dessa variabler. Den högst accepterade signifikansnivån för att vi ska kunna konstatera ett 

samband är satt till 0,10. Längst ner i tabellen presenteras förklaringsgraden, standardavvikelsen 

och antalet observationer för respektive regressionsmodell.    

4.3.1 Kluster 1 & 2 

Big 4 revisionsbyrå: Resultatet från regressionen visar att koefficienten för Big 4 är 0,110 men att 

den inte är en signifikant förklarande variabel. Vi finner därmed inte stöd för det positiva samband 

som förutspåddes och därför kan vi förkasta H1. 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan att bli reviderad av en Big 4 revisionsbyrå och 

efterlevnaden av IFRS 13.         

 

Företagsstorlek: Resultatet visar att koefficienten för företagsstorlek är 0,037 men att denna inte 

kunde påvisas vara en signifikant oberoende variabel som påverkar efterlevnadsgraden. Således har 

vi stöd för att förkasta H2 som förutspådde ett positivt samband då inget signifikant samband kunde 

konstateras.   

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan företagens storlek och efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13.     

 

Skuldsättningsgrad: Koefficienten för skuldsättningsgrad är 0,116 men något signifikant samband 

kan inte konstateras. Då inget typ av samband kunde fastställas förkastar vi H3 som antar att det 

finns ett samband mellan dessa variabler.   

 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan företagens skuldsättningsgrad och efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13.   

 

Lönsamhet: Regressionen visar att lönsamhet har en koefficient på -0,012 men att den inte är 

signifikant. Då inget signifikant samband kan konstateras mellan lönsamhet och efterlevnadsgrad 

förkastar vi H4 som antar ett positivt samband.  

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan företagens lönsamhet och efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13.    
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Likviditet: Koefficienten för likviditet är -0,192 och denna är signifikant på 5 % nivån, vilket visar 

på ett negativt samband mellan likviditetsnivå och efterlevnad. Resultatet innebär därmed i motsats 

till vår hypotes om ett positivt samband att det istället är företag med lägre likviditetsnivå som har 

en högre efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13. Likviditeten förutspåddes emellertid ha ett 

positivt samband med efterlevnadsgraden eftersom utomstående intressenter bör vara särskilt 

intresserade att få tillgång till information om företagets förmåga att klara motgångar för att kunna 

säkerställa dess fortlevnad och skapa sig en uppfattning om framtida verksamhetsplaner. Företag 

med hög likviditet har därmed en större benägenhet att prestera mer upplysningsinformation 

gentemot mindre företag, vilket ökar sannolikheten att de uppfyller upplysningskrav enligt 

resonemanget från Hartwig (2015). Då resultatet visar att det föreligger ett negativt samband mellan 

likvidetsnivå och efterlevnadsgrad kan vi förkasta H5. 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan likviditetsnivån och efterlevnaden av IFRS 13.  

 

Tid: Resultatet visar att koefficienten för tid är 0,151 och att denna är signifikant på 10 % nivån, 

vilket ligger i linje med vår hypotes om ett positivt samband. Detta betyder att samtliga företag i 

Sverige, Tyskland och Storbritannien generellt sett har en signifikant högre efterlevnad av 

upplysningskraven i IFRS 13 under 2015 gentemot 2013. Vi har därmed inte tillräckligt med stöd 

för att förkasta H6. Resultatet indikerar att företagen lär sig att bättre efterleva upplysningskrav över 

tid, vilket är ett fenomen även Peng et al. (2008) och Hartwig (2015) kunnat påvisa i sina studier.  

 

Hypotes 6: Efterlevnaden av IFRS 13 är högre år 2015 än 2013. 

 

Kluster: Koefficienten för kluster är -0,080 men resultatet från regressionen visar att sambandet inte 

är signifikant. Resultatet antyder därmed att det föreligger ett negativt samband mellan kluster 1 och 

efterlevnadsgraden, vilket indikerar att företag från Storbritannien tillhörande kluster 1 har en lägre 

efterlevnad av upplysningskraven. Då varken ett signifikant positivt eller negativt samband kan 

påvisas förkastar vi H7 som förutspår ett positivt samband där brittiska företag antas ha en högre 

efterlevnad av upplysningskraven.  

 

Hypotes 7: Storbritannien har signifikant högre efterlevnad än klustret Tyskland och Sverige  

 

Hela regressionsmodellen har en förklaringsgrad (justerat r2) på 0,087 vilket innebär att de 

företagsspecifika faktorerna vi studerat kan förklara 8,7 % av variationen i företagens efterlevnad av 

de obligatoriska upplysningskraven i IFRS 13.  
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Tabell 7 - Resultat från samtliga regressioner  

 Förutspått 

samband 

Kluster 1 & 2 Kluster 1 Kluster 2 

Företagsstorlek + 0,037 (0,442) -0,186 (-1,568) 0,293 (2,489)** 

Skuldsättningsgrad Ingen 

hypotes 

0,116 (1,402) 0,184 (1,651) -0,159 (-1,335) 

Lönsamhet + -0,012 (-0,155) 0,063 (0,559) -0,413 (-3,308)*** 

Likviditet + -0,192 (-2,296)** -0,203 (-1,843)* -0,145 (-1,221) 

Big 4 revisionsbyrå + 0,110 (1,268) 0,191 (1,613) 0,121 (1,062) 

Tid + 0,151 (1,894)* 0,216 (1,928)* 0,280 (2,327)** 

Kluster + -0,080 (-0,869)   

Justerat R2  0,087 0,073 0,167 

Standardavvikelse 

för skattningen 

 0,195 0,237 0,115 

Antal 

observationer (N) 

 148 80 68 

*** signifikant på 1 % nivån ** signifikant på 5 % nivån * signifikant på 10 % nivån 

4.3.2 Kluster 1  

Vi har också genomfört separata multivariata regressionsanalyser (se tabell 7) för de olika klustren 

under 2013 och 2015 för att undersöka om det finns signifikanta skillnader i vad som kan förklara 

variationen i efterlevnadsgraden mellan kluster 1 (Storbritannien) och kluster 2 (Sverige och 

Tyskland).  

 

Tabell 7 indikerar att efterlevnadsgraden har ökat i båda klustren mellan 2013 och 2015 då den 

oberoende variabeln tid är signifikant på 10 % nivån i kluster 1 respektive 5 % nivån i kluster 2. 

Denna ökning antyder återigen att företagen lär sig att efterleva upplysningskrav i större 

utsträckning över tid, vilket kan kopplas till liknande forskningsresultat från Peng et al. (2008) och 

Hartwig (2015). 

 

Precis som i den gemensamma regressionen finner vi även ett negativt samband mellan 

likviditetsnivå och efterlevnadsgrad i kluster 1 i motsats till det positiva samband som vi 

förutspådde. Värt att notera är även att resultaten i tabellen pekar på att det finns ett negativt 

samband mellan företagsstorlek och efterlevnadsgrad, vilket även det går emot vår hypotes. 

Sambandet är dock ej signifikant då p-värdet ligger över 0,10 (0,121) vilket innebär att det inte 

finns tillräckligt med stöd för att konstatera ett sådant samband. Skuldsättningsgrad och 

revisionsbyrå har ingen signifikant påverkan i kluster 1 även om p-värdena ligger strax över 0,10 
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(0,103 respektive 0,111). Hela regressionsmodellen har en förklaringsgrad (justerat r2) på 0,073 

vilket innebär att de företagsspecifika faktorerna i Storbritannien kan förklara 7,3 % av variationen i 

företagens efterlevnad av de obligatoriska upplysningskraven.    

4.3.3 Kluster 2 

Resultaten från den separata regressionen för kluster 2 (tabell 7) visar att det föreligger ett positivt 

samband mellan företagsstorlek och efterlevnadsgrad som är signifikant på 5 % nivån även om det 

inte ligger långt ifrån 1 % nivån med ett p-värde på 0,016. Detta ligger i linje med vår hypotes om 

ett positivt samband. Regressionen visar också att det i motsats till det positiva samband vi 

förutspådde istället föreligger ett negativt samband mellan lönsamhet och efterlevnadsgraden vilket 

även detta är signifikant på 5 % nivån. Skuldsättningsgrad, likviditet och revisionsbyrå har däremot 

ingen signifikant påverkan på efterlevnadsgraden i kluster 2, då dessa p-värden ligger över 0,10. 

Hela regressionsmodellen har en förklaringsgrad (justerat r2) på 0,167 vilket innebär att modellen 

kan förklara 16,7 % av variationen i de svenska och tyska företagens efterlevnad av de obligatoriska 

upplysningskraven.       
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5. Diskussion 

Resultatet från studien visar att den totala genomsnittliga efterlevnaden för samtliga länder var 76,1 

% för 2013 och 81,6 % för 2015 vilket ligger inom ramen för vad Tsalavoutas (2011) hävdar är en 

normal genomsnittlig efterlevnadsgrad i dessa typer av studier. Genomsnittet för dessa studier 

brukar ligga mellan 70-80 %. Tyskland hade den högsta genomsnittliga efterlevnaden, följt av 

Sverige på andra plats och Storbritannien på tredje plats. Resultatet var något vi fann överraskande 

då vi förutspådde att fastighetsbolag från Storbritannien skulle ha den högsta efterlevnaden av 

upplysningskraven i IFRS 13 eftersom landet utsågs till det mest transparenta landet gällande 

fastighetsbranschen enligt Global Real Estate Transparency Index 2014 (GRETI). En möjlig 

anledning till att vår studie skiljer sig från rankingen i GRETI (2014) kan vara att de inte 

undersöker efterlevnaden av IFRS och därmed transparensen i den finansiella rapporteringen, utan 

endast transparensen i fastighetsbranschen som helhet. Då vi enbart studerar företagens finansiella 

rapportering är det stor sannolikhet att vi tittar på olika faktorer för att bedöma huruvida företagen 

är transparenta eller inte.  

 

Resultaten från regressionsanalyserna visar sig variera beroende på vilka länder som inkluderas i 

regressionen, vilket betyder att de oberoende variablerna har olika stor påverkan på efterlevnaden i 

de olika klustren. I den gemensamma regressionen (Kluster 1 & 2) var företagsstorlek inte en 

signifikant förklarande variabel, medan den var en relativt stark förklarande variabel i den separata 

regressionen för kluster 2 vilket stämmer överens med tidigare forskningsresultat från Buzby 

(1975), Owusu-Ansah (1998) och Hartwig (2015).   

 

Att vi inte kunde konstatera något signifikant samband som förutspått mellan företagsstorlek och 

efterlevnad av IFRS 13 i den gemensamma regressionen fann vi likt Glaum et. al. (2013) 

överraskande då tidigare studier relativt konsekvent kunnat konstatera att företagets storlek är 

positivt korrelerad med graden av efterlevnad (Setyadi et al., 2009; Setyadi et al., 2011) eller i 

vilken utsträckning företag lämnar ut information (Singhvi, 1971; Buzby, 1975).  Den separata 

regressionen för kluster 1 visade däremot på ett svagt negativt samband mellan företagsstorlek och 

efterlevnad, vilket antyder att större företag har lägre efterlevnad i detta kluster även om sambandet 

inte var signifikant.     

 

Vi fann även i motsats till vår hypotes ett signifikant negativt samband mellan likviditetsnivå och 

efterlevnadsgraden i den gemensamma regressionen, vilket innebär att fastighetsbolag med lägre 

likviditet i Sverige, Tyskland och Storbritannien har en högre efterlevnad av de obligatoriska 

upplysningskraven. Wallace et. al. (1994) fann också ett negativt samband mellan likviditet och 
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efterlevnad, men belyser samtidigt att resultaten kan variera i stor utsträckning mellan olika studier. 

Detta tyder på att resultaten eventuellt kan variera på grund av andra orsaker såsom till exempel 

branschtillhörighet och verksamhetsland. I denna studie studerar vi endast fastighetsbranschen och 

något vi noterat är att likviditetsnivån generellt sett är väldigt låg i jämförelse med andra branscher. 

Samtliga regressionsanalyser visar på ett negativt samband mellan likviditet och efterlevnad även 

om det inte vara signifikant i kluster 2. Detta tyder på att låg likviditetsnivå är ett generellt särdrag 

hos fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien.    

 

Ett positivt signifikant samband mellan tid och efterlevnad kunde konstateras i samtliga 

regressioner, vilket pekar på att fastighetsbolagen har blivit bättre på att efterleva 

upplysningskraven sedan implementeringen av IFRS 13 under 2013. Våra resultat ligger därmed i 

linje med tidigare forskning från Peng (2008) och Hartwig (2015) som också studerat efterlevnaden 

av IFRS och kunnat observera ett lärande över tid. Efterlevnaden av IFRS 13 verkar därmed 

förbättras med tiden då fastighetsbolagen och revisorerna lär sig hur de ska upprätta de finansiella 

rapporterna för att uppfylla kraven på de upplysningar som standarden efterfrågar. Den 

genomsnittliga efterlevnadsgraden ökade i samtliga länder mellan 2013 och 2015, vilket också är en 

indikation på att fastighetsbolagen blivit bättre på att redovisa upplysningar kring värderingen av 

sina förvaltningsfastigheter över tid. 

 

Vi finner inget samband mellan Big 4 revisionsbyrå och efterlevnadsgraden då detta visade sig vara 

icke signifikant oberoende variabel i samtliga regressioner. Detta var något vi fann överraskande då 

ett flertal tidigare studier funnit ett positivt samband när efterlevnaden av redovisningsstandarder 

studerats (Tsalavoutas, 2011; Amiraslani et al. 2013; Glaum et al., 2013). De större 

revisionsbyråerna har enligt resonemanget från Malone et al. och Hartwig (2015) tillgång till mer 

resurser och kunskap, vilket i teorin bör innebära att dessa revisionsbyråer har bättre förutsättningar 

för att kunna upprätta finansiella rapporter som uppfyller de obligatoriska upplysningskraven i IFRS 

13. Setyadi et al. (2009) och Gao och Kling (2012) kunde inte heller påvisa något signifikant 

samband mellan Big 4 revisionsbyrå och efterlevnad, vilket tyder på att tidigare forskning inte är 

helt konsekvent.    

  

Skuldsättningsgrad visade sig inte vara en signifikant förklarande variabel till efterlevnadsgraden i 

någon av regressionerna. Resultatet ligger i linje med tidigare forskningsresultat från Abd-Elsalam 

och Weetman (2003), Ali et al. (2004) och Setyadi et al (2009) som inte heller kunnat påvisa något 

samband mellan företagens skuldsättningsgrad och dess efterlevnad av upplysningskrav. 

Anmärkningsvärt är att skuldsättningsgraden är positivt associerad med efterlevnadsgraden i kluster 
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1 & 2 och kluster 1 medan den är negativt associerad i kluster 2, vilket kan bero på att 

kapitalstrukturen ser olika ut i de olika klustren. Vi kan se att kluster 1 till större del är finansierat 

med eget kapital jämfört med kluster 2 och har därmed sannolikt inte lika höga krav på sig från 

utomstående intressenter att sammanställa detaljerade finansiella rapporter. Jaggi & Low (2000) 

konstaterar att företag med högre skuldsättningsgrad har högre krav på sig att förse finansiärer och 

utomstående intressenter med mer omfattande information i jämförelse med företag som har en 

lägre skuldsättningsgrad. Då de brittiska fastighetsbolagen i kluster 1 generellt sett finansieras med 

en större del eget kapital förlitar de sig inte på utomstående långivare i samma utsträckning som 

Sverige och Tyskland tillhörande kluster 2. Att skuldsättningsgraden är negativt associerad i kluster 

2 innebär att svenska och tyska fastighetsbolagen med en lägre skuldsättningsgrad har en högre 

efterlevnad, vilket är överraskande då det förlitar sig på utomstående finansiärer i större 

utsträckning än brittiska fastighetsbolag. Svenska och tyska företag som förlitar sig på utomstående 

finansiärer borde enligt teorin vara mer benägna att säkerställa att de finansiella rapporterna har en 

hög efterlevnad av upplysningskraven för att tillfredsställa efterfrågan på information från 

utomstående intressenter.      

 

Lönsamhet visade sig endast vara en signifikant förklarande variabel i kluster 2, där ett negativt 

samband kunde konstateras. Ett liknande samband har tidigare kunnat påvisas i forskning från 

Wallace & Naser (1995) och Camfferman & Cooke (2002). Kluster visade sig inte vara en 

signifikant förklarande variabel i den gemensamma regressionen, vilket betyder att det inte 

föreligger någon signifikant skillnad mellan efterlevnadsgraden hos brittiska fastighetsbolag jämfört 

med svenska och tyska fastighetsbolag. Amiraslani. et. al. (2013) konstaterar att länder tillhörande 

kluster 1 har en signifikant högre efterlevnad av redovisningsstandarder jämfört med länder 

tillhörande kluster 2, vilket inte ligger i linje med resultaten från denna studie. Amiraslani. et. al. 

(2013) studerade dock ett flertal olika standarder inom IFRS där företagen i studien tillhörde flera 

olika branscher, vilket kan vara en faktor som påverkar efterlevnadsgraden i de olika klustren.   

 

Vi är medvetna om att det inte endast är de variabler vi har tagit upp i denna studie som har en 

påverkan på skillnaderna i efterlevnaden av redovisningsstandarder. I denna studie har vi inriktat 

oss på att undersöka hur tid, kluster och ett antal företagsspecifika faktorer påverkar efterlevnaden 

av upplysningskrav, men precis som Al-Shammari (2008) belyser har tillämpningen av 

redovisningsstandarder inom de olika länderna också en stor påverkan på hur väl upplysningskrav 

efterlevs. Jackson & Roe (2009) hävdar att de länder som lägger större resurser på tillämpning 

sannolikt har en högre efterlevnad av redovisningsstandarder. Detta är en faktor som vi inte tagit 

hänsyn till i våra regressionsmodeller och som troligtvis skulle kunna påverka våra resultat. Hope 
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(2003) poängterar även att regler och standarder inte har någon betydelse om de inte tillämpas och 

det inte finns några påföljder för de som inte efterlever dessa regler. Hartwig (2015) hävdar också 

att ett starkt institutionellt övervakningssystem kan påverka hur väl tillämpningen av 

redovisningsstandarder fungerar i länder då sannolikheten för att icke-efterlevnad upptäcks av 

myndigheter är större när det finns ett välfungerande övervakningssystem. Ett välfungerande 

övervakningssystem är också viktigt för att investerare och utomstående intressenter ska ha tilltro 

till de finansiella rapporterna och marknaderna.    

  

Nobes & Kvaal (2012) poängterar också att nationella olikheter i form av skillnader mellan hur 

verksamheter finansieras och hur rättssystem är uppbyggda är faktorer som kan påverka graden av 

efterlevnad. Precis som vi konstaterat finansieras de brittiska företagen till större del av privata 

medel medan de tyska och svenska företagen till större del förlitar sig på finansiering genom lånade 

medel. Nobes & Kvaal (2012) hävdar att en av de största drivkrafterna bakom utformandet av den 

finansiella rapporteringen grundar sig i hur företag finansieras. Då finansieringen skiljer sig åt 

mellan dessa länder är det möjligt att detta har en påverkan. En annan aspekt Nobes & Kvaal (2012) 

lyfter fram är att skillnader i de legala systemen kan påverka efterlevnaden av 

redovisningsstandarder, vilket är något som också skiljer sig åt mellan länderna vi studerat. I 

Storbritannien praktiseras “common-law” medan Tyskland och Sverige använder “code-law” vilket 

kan påverka den finansiella rapporteringen.      

 

Införandet av IFRS 13 har inneburit en påbyggnad av det äldre regelverket IAS 40 där fler 

obligatoriska upplysningskrav tillkommit i och med implementeringen av det nya regelverket. 

Upplysningskraven med högst efterlevnad var samtliga upplysningar som företagen var tvungna att 

lämna även under IAS 40. Studien visar att det i regel är de nya upplysningskraven som har lägst 

efterlevnad bland företagen, men att det även finns undantag då en del nya upplysningskrav 

efterlevs i hög utsträckning.  

 

Ytterligare en förklaring till varför vissa upplysningar generellt sett har en hög efterlevnad är att en 

del upplysningsinformation även måste presenteras i balans- eller resultatrapporterna och det 

uppstår således ingen extra kostnad för företagen att även redovisa dem separat i noterna för att 

efterleva upplysningskraven. En möjlig förklaring till att en del paragrafer generellt sett har en låg 

efterlevnad kan vara att det måste skett en förändring sedan den förra årsredovisningen publicerades 

för att det ska kunna redovisas. Överföringar mellan olika värderingsnivåer inom 

värderingshierarkin är något som sällan förekommer hos företagen vilket innebär att de således inte 
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behöver lämna upplysningar om detta enligt IFRS 13. I de fall där en upplysning enbart är 

applicerbar för enstaka företag kan efterlevnadsgraden således vara missvisande i denna studie.    

 

En styrka med denna studie är likt Al-Shammari (2008) att den är tidsspecifik då vi studerar 

efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 under 2013 och 2015 där det första året också är det 

första året som de obligatoriska upplysningskraven implementerades. Å andra sidan kan det också 

vara problematiskt och en eventuell svaghet då Al-Shammari (2008) belyser att företagens 

efterlevnadgrad och redovisningsbeetende kan vara missvisande det första året en ny 

redovisningsreglering likt IFRS 13 införs. Att företag blir bättre på att efterleva 

redovisningsstandarder över tid har både Peng (2008) och Hartwig (2015) kunnat påvisa. Det går 

därmed inte att utesluta att en lägre efterlevnad av vissa nya upplysningskrav beror på företagens 

och revisorernas ovana med de nya upplysningskraven som implementerades i och med införandet 

av IFRS 13 under 2013.     
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett antal oberoende variabler påverkar 

efterlevnaden av de obligatoriska upplysningskraven i IFRS 13 hos börsnoterade fastighetsbolag i 

Sverige, Tyskland och Storbritannien. 

 

Studien visar att tid och likviditetsnivå är signifikant förklarande variabler till skillnader i 

efterlevnadsgraden av de obligatoriska upplysningskraven. Det finns ett positivt signifikant 

samband mellan tid och efterlevnadsgrad vilket innebär att företagen blir bättre på att efterleva 

upplysningskraven i IFRS 13 mellan 2013 och 2015. Studien visar också att fastighetsbolag med 

lägre likviditetsnivå i Sverige, Tyskland och Storbritannien har en högre efterlevnad av 

upplysningskraven i IFRS 13 då ett signifikant negativt samband kan påvisas. Studien visar även att 

efterlevnaden av de obligatoriska upplysningskraven var relativt hög överlag med en genomsnittlig 

efterlevnad på 76,1 % för 2013 och 81,6 % för 2015.  

 

Denna studie bygger vidare på och bidrar till litteraturen som studerar efterlevnaden av IFRS 

redovisningsstandarder på två sätt. Först genom ett teoretiskt bidrag då tidigare studier som studerar 

efterlevnaden av IFRS (Tsalavoutas, 2011; Glaum et al. 2013; Amiraslani et al., 2013) undersöker 

ett flertal olika redovisningsstandarder, medan denna studie fokuserar på att studera vad som kan 

förklara variationen i efterlevnad av en enskild redovisningsstandard. Studien ger bevis på vad som 

kan förklara skillnader i efterlevnadsgraden av IFRS 13 hos börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien under 2013 och 2015.   

 

För det andra genom ett praktiskt bidrag där vi hoppas kunna ge intressenter en större förståelse för 

vilka faktorer som kan påverka i vilken utsträckning fastighetsbolag efterlever de obligatoriska 

upplysningskraven i IFRS 13. Resultatet av studien kan också vara av värde för revisionsbyråer då 

resultaten visar vilka upplysningar som efterlevs i låg utsträckning och skulle kunna förbättras för 

att öka kvalitén på företagens finansiella rapportering. Studien kan även vara av intresse för 

standardsättare, övervakningsorgan och lagstiftare eftersom resultaten visar specifikt vilka 

upplysningskrav företagen uppfyller i hög utsträckning och vilka som är mest problematiska att 

uppfylla vilket avspeglas genom en låg efterlevnadsgrad. Studien kan därför vara till hjälp vid 

utformandet av nya redovisningsstandarder genom att ge dessa beslutande och övervakande 

instanser en ökad förståelse för vilka typer av redovisningsupplysningar företag har svårigheter med 

att förstå och efterleva. En sådan ökad förståelse leder förhoppningsvis till tydligare standarder som 

resulterar i högre efterlevnad, vilket innebär en högre kvalité i den finansiella rapporteringen i 

framtiden.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

En begränsning med denna studie är att vi enbart studerar hur tid, kluster och ett antal 

företagsspecifika faktorer påverkar efterlevnaden av obligatoriska upplysningskrav. Jackson & Roe 

(2009) hävdar att de länder som lägger större resurser på tillämpning sannolikt har en högre 

efterlevnad av redovisningsstandarder, vilket är en variabel som inte är inkluderad i denna studie. 

Enligt Hartwig (2015) kan styrkan av länders institutionella övervakningssystem också vara en 

faktor som påverkar hur väl redovisningsstandarder efterlevs. Detta är variabler som sannolikt kan 

påverka efterlevnadsgraden i de olika länderna och det vore därför intressant att även inkludera 

dessa variabler i en liknande studie för att undersöka dessa variablers påverkan på 

efterlevnadsgraden. 

 

Tidigare forskning från Glaum et al. (2013) konstaterar att den finansiella sektorn, som också har 

möjligt att värdera sina tillgångar och skulder till verkligt värde, generellt sett har en låg efterlevnad 

av upplysningskrav i IFRS. Vi anser därför att det i vidare studier vore intressant att studera om det 

finns företags- och landspecifika faktorer som förklarar i vilken utsträckning dessa företag 

efterlever upplysningskraven.   
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