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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ 

studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler  

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson 

 

Handledare: Fredrik Hartwig 

 

Datum: 2020 - januari 

 

 

Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i 

redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs 

inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden 

av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: 

att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever 

vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, 

revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden.  

 

Metod: Studien är av kvantitativ art och tillämpar en deduktiv ansats där sju 

hypoteser ställs för att besvara studiens syfte. Urvalet består av de 60 största 

börsnoterade företagen inom respektive land i Skandinavien, mätt per omsättning. 

För att genomföra studien inhämtas data med utgångspunkt från databasen Thomson 

Reuters Eikon, samt respektive företags årsredovisningar. Data analyseras genom 

deskriptiv statistik, korrelationsanalys och multivariat regressionsanalys. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat påvisar en generellt låg genomsnittlig 

efterlevnadsgrad av redovisningsstandarden IFRS 13 i Skandinavien, nämligen 

68,2% år 2018. Av studiens sju variabler var endast företagsstorlek och 

revisionsbyrå signifikanta på en 5%-nivå, vilket innebär att samband däremellan 

kan säkerställas.  

 

Examensarbetets bidrag: Studien breddar kunskapen kring skandinaviska företags 

efterlevandsgrad av IFRS 13. Det teoretiska bidraget handlar om att stärka tidigare 

funna samband mellan regelefterlevnad och variabler som kan förklara 

efterlevnaden. Det praktiska bidraget riktas mot kapitalmarknadens intressenter som 

kan dra nytta av denna studie som underlag vid beslutsfattande, även mot IASB för 

utvecklingsarbete kring redovisningsstandarden.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning kan breddas genom att anamma 

andra delar av IFRS 13, och även undersöka specifika delar av IFRS 13 punkt 93 på 

en detaljerad nivå. Andra förslag är att bredda studien mot andra europeiska länder, 

undersöka små- och medelstora företag, samt fokusera på kvantitet snarare än 

kvalitet.  

 

Nyckelord: IFRS 13, efterlevnad, bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, 

revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder. 

 



 

 

Abstract 
 

Title: Do businesses in Scandinavia comply with the disclosure requirement of IFRS 

13? -A quantitative study of regulatory compliance and its independent variables  

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration  

 

Author: Julia Karlsson and Sofie Andersson 

 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

 

Date: 2020 - January  

 

 

Aim: The purpose of accounting regulation is to create transparency in accounting 

reports so that information can be compared. Although, businesses don’t always 

follow the accounting regulations to 100% and this, in combination with the 

implementation and lack of research on IFRS 13, makes this study interesting. The 

aim for this study is to examine the extent to which listed companies in Scandinavia 

comply with the disclosure requirements of IFRS 13 and whether the branch, 

company size, clusters, learning, audit firm, debt ratio and age have any impact on 

the compliance. 

 

Method: This study is quantitative with a deductive approach where seven 

hypotheses are developed to answer the purpose of this study. The sample consist 

of the 60 largest listed companies in each country, Sweden, Denmark and Norway, 

dependent on the net sales from 2018. The study examines both 2018 and 2013 and 

the data have been gathered through the database Thomson Reuters Eikon and 

annual reports. The data are used to create descriptive statistics, correlation analysis 

and regression analysis.  

 

Result & Conclusions: The results indicate that Scandinavian listed companies in 

general have low average compliance of 2018 only on a 68,2% level. The result also 

shows that only two of seven independent variables are significant; company size 

and audit firm.  

 

Contribution of the thesis: The study contributes to increased knowledge about 

Scandinavian listed companies and their compliance with IFRS 13. The theoretical 

contribution helps increase the found relationship about what affects compliance. 

The practical contribution is directed to stakeholders to keep in mind when they 

make decisions, and IASB for development to create increased compliance.   

 

Suggestions for future research: Further research can be expanded by adopting 

other parts of IFRS 13, and also examining specific parts of IFRS 13 paragraph 93 

at detailed level. Other proposals are to extend the study to other European 

countries, look at small- and mid-cap companies, and to focus on quantity rather 

than quality.  

 

Key words: IFRS 13, compliance, branch, company size, clusters, learning, audit 

firm, debt ratio and business age. 
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Begreppsindex 
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till uppgift att upprätta redovisningsstandarder. 

IAS - International Accounting Standards är ett regelverk för redovisningsstandarder 

som utgavs av dåvarande IASC. 

IASB - International Accounting Standards Board är en internationell organisation som 

har till uppgift att upprätta redovisningsstandarder. 

IASC - International Accounting Standards Committee är en internationell organisation 

som har till uppgift att kvalitetsförbättra och främja jämförbarheten på finansiell 

rapportering. 

IFRS - International Financial Reporting Standards är en uppsättning internationella 

redovisningsstandarder som regleras av IASB. 
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1.Inledning 

 
Studiens inledande kapitel består av en bakgrund till det valda ämnesområdet som mynnar ut i en 

problematisering som behandlar efterlevnadsgraden av IFRS 13. Därefter följer studiens 

syftesformulering. 

 
 

1.1 Bakgrund 

Genom tiderna har olika värderingsprinciper diskuterats för att definiera en tillgångs ekonomiska 

värde men det har inte slagits fast huruvida anskaffningsvärde eller marknadsvärde är det mest 

fördelaktiga. Enligt Lorentzon (2013) har noterade företag möjlighet att värdera vissa tillgångar till 

verkligt värde, detta på grund av en stark internationalisering och användbar 

redovisningsinformation som ska ligga till grund för kapitalmarknadens beslut. Syftet med 

redovisningsreglering är att bevara redovisningsinformation transparent oberoende på vart i världen 

den beskådas. Vidare hävdar Lorentzon (2013) att IFRS 13 har införts av betydelse för att definiera 

hur verkligt värde bestäms och vilka upplysningskrav som skall beaktas. IFRS 13 applicerades från 

och med januari år 2013. 

IFRS:s roll är att ge ut redovisningsstandarder som uppfyller kraven på transparens, ansvar och 

effektivitet till finansiella marknader på en global nivå. Transparens innebär att investerare och 

övriga intressenter ska tillhandahålla redovisningsinformation som är jämförbar globalt och som 

kan ligga till grund för dess beslutsfattande på kapitalmarknaden. Ansvar handlar om de krav som 

ställs på ledningen i företag för att minska informationsasymmetri som kan uppstå mellan ledning 

och investerare (IFRS, 2017). Informationsasymmetri uppstår, enligt Hartwig (2018), då ledningen 

har tillgång till mer information än investerare. Effektivitet handlar om att hjälpa investerare i sitt 

beslutsfattande genom att påvisa risker respektive möjligheter som bidrar till bättre 

kapitalfördelning. Tillämpning av ett och samma redovisningsspråk reducerar kapitalkostnader och 

kostnader för appliceringen av rapportering (IFRS, 2017). Utifrån tidigare studier framgår det att 

internationella redovisningsstandarder, trots detta, inte appliceras till fullo vilket gör det intressant 

att tillstå en bredare forskning.  

1.2 Problematisering 

IASB är ett redovisningsorgan som har till uppgift att utveckla ett internationellt 

redovisningssystem som bygger på högkvalitativa standarder. Redovisningsorganet utvecklades 

från dåvarande IASC som tog fram den första internationella redovisningsstandarden år 1975 

(Barth, Landsman & Lang, 2008). Det viktigaste målet som åligger redovisningsorganet idag är att 



 

2 

 

göra den finansiella informationen jämförbar för kapitalmarknaden samt, på ett tillförlitligt sätt, 

återspegla den ekonomiska ställningen och prestationen hos företag (Barth et al., 2008; Hartwig, 

2015). Enligt Hartwig (2015) är det viktigt att följa redovisningsreglering eftersom de finansiella 

rapporterna i allt högre omfattning grundar sig på subjektiva bedömningar från företagsledningen. 

Al-Shammari, Brown och Tarca (2008) förklarar att finansiella marknader har ökat internationellt, 

vilket har givit en ökad efterfrågan på internationell jämförbar rapportering. Vidare menar 

författarna att en ökad harmonisering är ett sätt att samordna redovisningen till transparens och 

stringens och på grund av detta ger IASB ut internationella standarder som följs av privata sektorer 

runt om i världen. 

Från och med 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade företag inom den Europeiska unionen att 

framställa sina finansiella rapporter i enlighet med IASB:s redovisningsstandard IFRS. Detta bidrog 

till en ökad jämförbarhet i rapporteringen och revisorns uppgift att främja efterlevnaden av 

standarden ökade också i takt med implementeringen menar Al-Shammari et al. (2008) och Barth et 

al. (2008). Tidigare forskning finner dock vissa tveksamheter kring om IASB:s 

redovisningsstandarder resulterar i en ökad jämförbarhet eftersom graden av regelefterlevnad 

förhållandevis är låg (Hartwig, 2015). 

I början på 2008 års finanskris diskuterades det kontroversiellt huruvida verkligt värde var den 

drivande faktorn bakom krisen. Banker och finansiella institutioner tvingades med hjälp av verkligt 

värde skriva ned värdet på sina tillgångar vilket skapade devalvering, panik och likviditetsbrist. 

Greenberg, Helland, Clancy och Dertouzos (2013) menar att detta var starten på en pågående 

diskussion om vilken värderingsprincip som skall användas samt vilken värderingsprincip som ger 

den mest användbara informationen till olika intressenter. Enligt Greenberg et al. (2013) innebär 

värdering till verkligt värde att balansräkningen blir mer transparent. Palea och Maino (2013) 

instämmer med detta och förklarar vidare att den ökade transparensen bidrar till att informationen 

anses mer trovärdig och relevant för marknaden. En stark trovärdighet och relevans bygger på att 

informationen speglar företagets faktiska värde (Palea & Maino, 2013). 

Ändamålet med redovisningsreglering är att säkerställa att investerare, aktieägare och andra 

intressenter kan ta del av den information som ligger till grund för dennes beslutsfattande, menar 

Greenberg et al. (2013). Även Siekkinen (2017) poängterar vikten av att kommunicera information 

till intressenter och aktieägare. Greenberg et al. (2013) menar att både anskaffningsvärde och 

verkligt värde är principer som framställer användbar information samtidigt som båda principerna 

kan vilseleda om de inte tillämpas fullt ut. Vidare hävdar författarna att värderingsprinciperna ska 
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tillämpas fullt ut och bygga på en stark implementering och med stöd från makthavare och 

oberoende revisorer för att informationen ska anses högkvalitativ.  

Värdering till verkligt värde innebär att de priser som råder på aktiva marknader skall reflektera det 

verkliga värdet. Dvořáková (2011) förklarar att syftet med värdering till verkligt värde är att minska 

manipulationer som kan råda vid andra värderingsmetoder. Detta innebär att värdering till verkligt 

värde skapar en större tillförlitlighet och jämförbarhet än övriga metoder. Dvořáková (2011) 

poängterar dock att värdering till verkligt värde inte är en felfri metod eftersom vissa svårigheter 

kring värdering av vinster kvarstår. 

IFRS 13 växte fram som ett samarbete mellan IASB och FASB för att eliminera skillnaderna vid 

värdering till verkligt värde (Palea & Maino, 2013). Innan införandet av IFRS 13 uppstod många 

oklarheter kring hur verkligt värde skulle definieras och tillämpas. Syftet med IFRS 13 blev därför 

att förklara hur värdering till verkligt värde ska gå till snarare än att beskriva när den ska tillämpas. 

Vid införandet av IFRS 13 fastställdes det att värdering till verkligt värde skall utgå från 

marknadsvärdet (Dvořáková, 2011). Det finns dock viss problematik med värdering till verkligt 

värde menar Palea och Maino (2013) eftersom de anser att värderingsprincipen inte är passande för 

alla sorters tillgångar. 

Efterlevnadsgraden av de internationella redovisningsstandarderna är bristande i stor utsträckning, 

speciellt när det kommer till upplysningskraven (Street & Gray, 2002). Al-Shammari et al. (2008) 

menar att företag aktivt måste följa de internationella redovisningsstandarderna för att uppnå den 

maximala kvalitativa nyttan med redovisningen. Det finns flera förklaringar till varför vissa företag, 

i högre eller lägre utsträckning, väljer att följa de redovisningsstandarder som IASB ger ut 

(Hartwig, 2015). Tidigare forskning (Akhtaruddin, 2005; Al-Shammari et al., 2008; Leuz, 2010; 

Lopes och Rodrigues, 2007) belyser att bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, 

skuldsättningsgrad och ålder är faktorer som indikerar variation på regelefterlevnad av 

internationella redovisningsstandarder.  

Hartwig (2015) och Lopes och Rodrigues (2007) menar att branschtillhörighet har en påverkan på 

graden av regelefterlevnad där författarna kommer fram till att icke-finansiella företag har en högre 

efterlevnadsgrad än finansiella företag. Storlek på företag förklaras av Lopes och Rodrigues (2007) 

vara en bidragande faktor till en högre efterlevnadsgrad där större företag har tillgång till större och 

komplexa system som minimerar kostnaderna för framställningen av redovisningsinformation. 

Hartwig (2015) och Peng, Tondkar, Van der Laan Smith och Harless (2008) påvisar att lärande är 
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en annan faktor till graden av regelefterlevnad och menar att företag lär sig att applicera 

internationella redovisningsstandarder. 

Glaum och Street (2003) och Peng et al. (2008) menar att företag som revideras av mer kompetenta 

revisionsbyråer och som applicerar en internationell standard uppvisar en högre grad av 

regelefterlevnad än företag som låter sig revideras av mindre kompetenta revisionsbyråer. Däremot 

menar Siekkinen (2017) motsatsen och förklarar att storleken på revisionsbyrå har en negativ 

påverkan när det kommer till värdering till verkligt värde. Detta på grund av den bristande 

informationskvaliteten som värdering till verkligt värde ger. Vidare finns också samband mellan 

skuldsättningsgrad och regelefterlevnad, där tidigare forskning är oeniga om variationen. Al-

Shammari et al. (2008) menar att en hög skuldsättningsgrad leder till en högre nivå av 

regelefterlevnad och detta beror till viss del på att företagen självmant vill avslöja 

redovisningsinformation för att skydda investerare. Äldre företag tenderar att inkludera mer 

information i sina årsredovisningar jämfört med yngre företag eftersom äldre företag vill skydda sin 

image, samt bibehålla sin plats på marknaden (Akhtaruddin, 2005). 

Utifrån tidigare forskning (Glaum, Schmidt, Street & Vogel, 2013; Hartwig, 2015; Lopes & 

Rodrigues, 2007; Yiadom & Atsunyo, 2014) finns en mängd studier som berör efterlevnaden av 

redovisningsreglering, och företag påvisar betydande brister. Tidigare forskning fokuserar främst på 

andra delar av IFRS som har realiserats under en tidigare period, varvid denna studie anammar 

IFRS 13 som uppkom år 2013. IFRS 13 är ett område där forskning saknas i vidare mening.  

Leuz (2010) belyser att många länder applicerar IFRS vilket ökar jämförbarheten mellan länder, 

men trots detta kvarstår väsentliga skillnader mellan länders redovisningspraktik. Leuz (2010) delar 

upp länder i olika kluster utifrån institutionella faktorer, varvid Skandinavien hamnar inom ett och 

samma kluster. Detta förklaras av att Skandinavien har mindre aktiemarknader, högre koncentrerat 

ägarskap, svagare investeringsskydd samt en lägre efterlevnad på redovisningsstandarder. Jaggi och 

Low (2000) undersöker vilken påverkan rättssystem har på informationsgivning och delar upp 

länder utifrån legala aspekter, där Skandinavien faller under liknande rättssystem. Detta påvisas 

också vara en bidragande faktor till Skandinaviens låga nivå på regelefterlevnad (Jaggi & Low, 

2000; Leuz, 2010).  

Tidigare forskning (Jaggi & Low, 2000; Leuz; 2010) fokuserar främst på jämförelsen av 

regelefterlevnad mellan olika kluster, varvid denna studie fokuserar på jämförelsen inom samma 

kluster. Sverige skiljer sig i hänseende till övervakningsorgan och därför är skillnader intressant att 

studera. Avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 i kombination med 
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Skandinaviens påvisade låga efterlevnadsgrad av redovisningsreglering gör denna studie unik. 

Studien ämnar fylla det forskningsgap om regelefterlevnad som tidigare forskning saknar. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien 

efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, 

revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. 
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2. Praktisk referensram 

 
Den praktiska referensramen innehåller information om redovisningsstandarden IFRS 13, dess 

definition och de olika värderingstekniker som ligger till grund för standarden. 

 
  

2.1 IFRS 13 

IFRS 13 och värdering till verkligt värde innebär enligt Dvořáková (2011) att tillgångar och skulder 

värderas till det värde som fastställs på den rådande marknaden. Verkligt värde berör såväl 

tillgångar som skulder. IFRS 13 tillämpas tillsammans med andra standarder inom IFRS som kräver 

eller tillåter värdering till verkligt värde. Detta innebär att IFRS 13 är en förklarande standard som 

påvisar hur värdering till verkligt värde skall gå till väga, snarare än beskriver när den ska tillämpas 

(Dvořáková, 2011). 

Definitionen av verkligt värde lyder: ”I denna standard definieras verkligt värde som det pris som 

vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse 

av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer” (FARonline, u.å). 

Palea och Maino (2013) kategoriserar IFRS 13 utifrån olika värderingstekniker genom en hierarki 

med tre nivåer: 

Nivå 1: Tillgångar och skulder som företaget kan värdera utifrån aktiva priser på en aktiv marknad. 

Detta innebär en låg informationsasymmetri mellan företagets ledning och investerare (Palea & 

Maino, 2013). 

Nivå 2: Tillgångar och skulder som går att observera men inte kan värderas till aktiva priser på en 

aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas efter liknande tillgångar på andra marknader. Värdering 

sker inte från den aktiva marknaden men trots detta anses värderingen trovärdig eftersom den sker 

utifrån observerbar data (Palea & Maino, 2013). 

Nivå 3: Tillgångar och skulder som inte går att observera på en aktiv marknad. Detta innebär att 

värdering hämtas utifrån den bästa tillgängliga informationen som marknadsaktörer skulle använda 

vid prissättning. Denna värderingsteknik innebär en hög informationsasymmetri mellan företagets 

ledning och investerare (Palea & Maino, 2013). 

  



 

7 

 

3. Teoretisk referensram 

 
Den teoretiska referensramen behandlar dels de relevanta teorierna som ligger till grund för 

studien samt information kring de förklarande faktorernas innebörd på regelefterlevnad.  

 
 

3.1 Redovisningsteorier 

Utifrån tidigare forskning (Connelly, Certo, Duane & Reutze, 2011; Watts och Zimmerman, 1978; 

Wysocki, 2011) redogörs nedan för de teorier som ligger till grund för studien. Dessa är positive 

accounting theory, signaleringsteorin och new institutional accounting theory. 

3.1.1 Positive Accounting Theory 

Watts och Zimmerman (1990) utvecklade positive accounting theory för att kunna förstå och 

förklara de redovisningsval som företag gör. Teorin förklarar att ledning och ägare inte har samma 

mål och agerar därför inte i samklang. Författarna förklarar detta genom tre hypoteser, 

bonushypotesen, skuldkovenanthypotesen och politiska-kostnads-hypotesen, för att enklare förstå 

att ledning och ägare agerar för sina egenintressen. Företag tenderar att försöka påverka de 

bestämmelser som finns kring redovisningsreglering, detta för att kunna nyttomaximera sina 

egenintressen (Watts & Zimmerman, 1978).  

Bonushypotesen handlar om att företaget aktivt använder bonuskontrakt som system för att 

motivera ledningen till att prestera. Detta kan dock leda till att ledningen påverkar redovisningen till 

ett högre resultat (Sinha, 2008). Skuldkovenanthypotesen handlar om att företag med höga nivåer 

på skuldsättningsgrad, och som ligger nära de lånevillkor som finns, tenderar att påverka 

redovisningen till ett högre resultat (Sinha, 2008). Politisk-kostnads-hypotesen handlar om att större 

företag använder redovisningen för att åstadkomma ett lägre redovisat resultat eftersom företaget 

vill komma undan politiska regleringar (Sinha, 2008). 

Om företagens egennytta är större än ägarnas, finns incitament att positive accounting theory ger 

upphov till variationer i efterlevnadsgraden av redovisningsstandarder (IFRS 13). 

3.1.2 Signaleringsteorin 

Spencer (1973) myntade signaleringsteorin genom arbetsmarknadens sätt att se på utbildningens 

signalfunktion, där arbetstagare samlar utbildning för att signalera dess kompetens och 

kvalifikationer till arbetsgivare. Signaleringsteorin beskriver ett beteende där två deltagare har 

tillgång till olika mängd information, så kallat informationsasymmetri. Detta kan förklaras å ena 

sidan vara företagen som givare av information och andra sidan ägarna som tagare av information 
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(Connelly et al., 2011; Watson, Shrives & Marston, 2002). Signaleringsteorin hjälper till att förklara 

den informationsasymmetri som uppstår, i det här fallet mellan företagen och ägarna (Spence, 

2002). Zhang och Wiersema (2009) använder signaleringsteorin för att förklara hur ledningen 

signalerar företagsinformation till potentiella investerare. Utifrån signaleringsteorin bedömer 

investerarna ledningens trovärdighet genom de subjektiva bedömningar som ligger till grund för de 

finansiella rapporterna. Företagen avgör hur de tänker signalera företagsinformation varvid ägarna 

avgör hur de ska tolka informationen som ges ut. Detta innebär att företag som det går bra för gärna 

vill signalera detta genom företagsinformation, och vice versa. Detta för att locka till sig eller 

bibehålla ägare (Connelly et al., 2011; Dainelli, Bini & Giunta, 2013). Vidare menar Spencer 

(1973) att huvudsyftet med informationsgivning är att tilldela investerare och analytiker kvalitet och 

en rättvis bild av bolagens faktiska värde. 

Om företag gynnas eller missgynnas av informationsgivning, finns incitament att signaleringsteorin 

ger upphov till variationer i efterlevnadsgraden av redovisningsstandarder (IFRS 13). 

3.1.3 New institutional accounting theory 

New institutional accounting theory handlar om institutionella faktorers påverkan på den finansiella 

rapporteringen (Wysocki, 2011). Lagar, revisorer, externa övervakningsorgan och kapitalmarknader 

är exempel på institutionella faktorer som kan redogöra för redovisningens praktik. Det finns olika 

sätt att se på institutionella faktorer varvid en definition ses genom mekanismer som underlättar ett 

effektivt utbyte och integration mellan ekonomiska aktörer (Wysocki, 2011). Institutioner inverkar 

på de val som åligger organisationer genom att ange vilka åtgärder som är bäst passande i en 

ekonomisk värld. Enligt Wysocki (2011) finns ett samband mellan länders institutioner och 

kvaliteten på den finansiella redovisningen. De institutionella faktorerna påverkar de underlag som 

ligger till grund för den finansiella rapporteringen oavsett vilka redovisningsstandarder som råder. 

Vidare menar författaren att de institutionella faktorerna är minst lika påverkbara som 

redovisningsstandarder när det kommer till en högkvalitativ redovisning. Wysocki (2011) påvisar, 

utifrån tidigare forskning, skillnader i redovisningspraxis trots att företag omfattas av samma 

redovisningsstandarder. Ett lands juridiska och ekonomiska institutioner påverkar företagens 

finansiella rapporter och kvaliteten på informationen som publiceras. 

Enligt new institutional accounting theory kan länder med väl funktionella institutioner påvisa en 

högre kvalitet på den finansiella rapporteringen, och i tillägg påvisa en högre efterlevnad av 

redovisningsstandarder (IFRS 13). 
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3.2 Förklarande faktorer 

Utifrån tidigare forskning (Hartwig, 2015; Leuz, 2010; Lopes & Rodrigues, 2007; Owusu-Ansah, 

1998; Peng et al., 2008) redogörs nedan för de faktorer som kan ha en inverkan på företagens 

regelefterlevnad. Dessa är bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, 

skuldsättningsgrad och ålder. 

3.2.1 Bransch 

Owusu-Ansah (1998) menar att olika industrier tenderar att tillämpa olika redovisningspolicys och 

tekniker, vilket i sin tur påverkar redovisningen och dess efterlevnad. Detta innebär att olika 

branscher har olika redovsiningspraktik och detta kan förklaras genom att vissa branscher anses 

vara mer reglerade än andra. Owusu-Ansah (1998) menar också att vissa branscher har svårare att 

redovisa och efterleva viss reglering på grund av den bransch de befinner sig i. Regelefterlevnaden 

kan även påverkas av den produktlinje som företaget har. Företag med en bred produktlinje tenderar 

att tillhandahålla mer information än företag som har en smal produktlinje. Tjänsteföretag måste 

tänka på sitt rykte för att tillfredsställa och behålla sina kunder, vilket enligt Owusu-Ansah (1998) 

leder till att de efterlever redovisningens krav i större utsträckning. Owusu-Ansah (1998) påvisar 

trots detta att bransch inte har en signifikant inverkan på företagens regelefterlevnad, vilket även 

Akhtaruddin (2005) påvisar. 

Tidigare studier (Alsaeed, 2006; Glaum et al., 2013; Hartwig, 2015) kategoriserar företag olika. 

Glaum et al. (2013) gör uppdelningen som tillverkningsföretag, finansiella företag (banker, 

försäkringsbolag och fastighetsbolag) och övriga, där finansiella företag påvisar en lägre grad av 

regelefterlevnad än övriga. Hartwig (2015) och Lopes och Rodrigues (2007) delar däremot endast in 

företag i finansiella och icke-finansiella kategorier, där icke-finansiella företag följer 

redovisningsreglering i högre utsträckning än finansiella företag. Alsaeed (2006) påvisar ett 

signifikant samband där tillverkningsföretag ger ut mer frivillig information än icke-

tillverkningsföretag. Det kan antas att en ökad informationsmängd avseende frivillig 

redovisningsinformation ökar sannolikheten för en högre efterlevnad av obligatorisk 

redovisningsinformation. 

Hypotes 1: Branscher har en signifikant betydelse för efterlevnaden av redovisningsreglering (IFRS 

13). 

3.2.2 Företagsstorlek 

Ekonomiska teorier, intuition och empiriska belägg förklarar att företagsstorlek är en faktor som 

påverkar efterlevnaden av redovisningsreglering (Owusu-Ansah, 1998). Större företag har möjlighet 
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till resurser och kan därmed producera mer information än mindre företag. I allmänhet är större 

företag vanligen multiföretag, som innebär att de har tillgång till en bred produktlinje och opererar 

inom stora geografiska områden. Dye (1985) förklarar att ledningen i stora företag begär interna 

informationssystem som möjliggör beslutsfattande och kontroll över företagets samtliga 

avdelningar. Detta innebär att stora företag kan producera information på ett enkelt sätt till en 

minimal kostnad eftersom de har tillgång till ett välfungerande internt system. 

Informationskostnader tenderar att minska desto större företagen är (Buzby, 1975; Dye, 1985; 

Owusu-Ansah, 1998). 

Storleken på företag kan mätas på olika sätt, exempelvis genom företagets totala tillgångar, 

företagets antal aktier eller omsättning (Yiadom & Atsunyo, 2014). Tidigare studier (Hartwig, 

2015; Yiadom & Atsunyo, 2014) påvisar varierande resultat vad gäller relationen mellan 

företagsstorlek och efterlevnadsgraden. Lopes och Rodrigues (2007) och Watts och Zimmerman 

(1990) menar att större företag påvisar en högre grad av informationsgivning. Detta beror delvis på 

att större företag har en högre nivå av politiska kostnader vilket ger upphov till en högre 

informationsgivning eftersom det ökar förtroendet hos företag, vilket i sin tur drar ned politiska 

kostnader (Watts & Zimmerman, 1990). Större företag har, enligt Lopes och Rodrigues (2007), 

komplexa redovisningssystem vilket innebär att framställning av information tenderar att vara 

billigare än för mindre företag som har simplare redovisningssystem. 

Çürük (2009) och Ettredge, Johnstone, Stone och Wang (2011) hittar däremot inga belägg för att 

företagsstorlek skulle ha någon inverkan på efterlevnadsgraden av upplysningskrav. 

Hypotes 2: Större företag tenderar att efterleva redovisningsregler (IFRS 13) i större utsträckning 

än mindre företag. 

3.2.3 Kluster 

Det råder samstämmighet bland juridiska forskare med avseende på att länder kan kategoriseras 

utifrån nationella rättssystem, vilka sällan är identiska men de är tillräckligt överensstämmande i 

vissa kritiska hänseenden att de kan kategoriseras i stora grupper världen över (La Porta, Lopez-de-

Silanes, Shleifer & Vishny, 1998). Det finns olika åsikter över hur kategoriseringen bör framställas 

och La Porter et al. (1998) redogör för några utgångspunkter som förklarar kategoriseringen; 

historisk bakgrund, juristernas arbetsmetodik, begrepp och institutioner. Utifrån denna metod 

urskiljer författarna två stora traditioner, ”civil-law” och ”common-law”, där Skandinavien tillhör 

det förstnämnda. 
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Jaggi och Low (2000) undersöker vilken påverkan rättssystem har på finansiell informationsgivning 

och menar att länder inom ”civil-law”, det vill säga Skandinavien, påvisar en lägre efterlevnadsgrad 

av finansiella upplysningar än länder inom ”common-law”. Detta kan delvis bero på hur regleringen 

ser ut från ett historiskt perspektiv eftersom en reglerad marknad ökar informationsgivning medan 

en oreglerad marknad minskar informationsgivning. Kulturella normer hävdar Hope (2003) också 

vara en betydande faktor vid publicerandet av finansiell information. Amiraslani, Iatridis och Pope 

(2013) och Leuz (2010) kategoriserar länder i tre olika kluster där indelningen sker med hänseende 

på institutionella faktorer, varvid Skandinavien befinner sig inom ett och samma kluster. 

Skandinavien utgörs av institutionella faktorer såsom mindre aktiemarknader, koncentrerat ägarskap 

inom företagsamhet, svagare investerarskydd samt en lägre efterlevnad av redovisningsreglering. 

Hellman (2011) menar dock att Sverige skiljer sig från Danmark och Norge vad gäller 

övervakningsorgan, där Nasdaq OMX Nordic Stockholm och Nordic Growth Market har det 

yttersta ansvaret för övervakningen av den finansiella rapporteringen. Danmark och Norge har 

istället statliga myndigheter som övervakningsorgan. Enligt Hartwig (2015) påvisar Sverige en 

högre efterlevnadsgrad än Nederländerna under år 2005, och detta kan tillsynes bero på Sveriges 

unika övervakningssystem. Amiraslani et al. (2013) påvisar däremot en lägre genomsnittlig 

efterlevnadsgrad i Sverige än genomsnittlig total efterlevnad.  

Tidigare empiriskt material framlägger också bevis för att övervakningsorgan påverkar företagens 

redovisningspraxis (Christensen, Hail & Leuz, 2013; Ernstberger, Stich & Vogler, 2012; 

Holthausen, 2009). 

Hypotes 3: Svenska företag tenderar att efterleva redovisningsreglering (IFRS 13) i större 

utsträckning än danska och norska företag. 

 

3.2.4 Lärande 

Peng et al. (2008) indikerar att företag lär sig att applicera IFRS över tid, vilket antyder att lärande 

är en faktor till en mer harmoniserad redovisning. Detta påvisas i Kina, där börsnoterade kinesiska 

företag påvisar en högre regelefterlevnad av de nationella redovisningsstandarderna (Chineese 

GAAP) än de internationella redovisningsstandarderna (IFRS). Detta innebär att kinesiska 

börsnoterade företag var bekanta med de nationella redovisningsstandarderna och hade kunskap om 

hur de skulle appliceras, och hade således viss okunskap om IFRS. Hartwig (2015) påvisar även i 

sin studie att lärande har en signifikant betydelse för efterlevnaden av internationella 

redovisningsstandarder. Företag lär sig över tid att förstå och applicera redovisningsstandarder. 
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Hypotes 4: Företag lär sig att applicera redovisningsstandarder (IFRS 13) över tid vilket indikerar 

att lärande är en faktor till en ökad efterlevnadsgrad. 

3.2.5 Revisionsbyrå 

Tidigare studier (Peng et al., 2008; Siekkinen, 2017) påvisar vissa samband mellan revisionsbyrå 

och efterlevnadsgraden av upplysningskraven i IFRS. Företag som låter sig revideras av en större 

revisionsbyrå tenderar att vara större, äldre, mer internationella samt ha en högre skuldsättningsgrad 

och ett mer spritt ägarskap menar Al-Shammari et al. (2008). Vidare menar Peng et al. (2008) att 

större och mer lönsamma företag har de ekonomiska resurserna som behövs för att investera i 

redovisningssystem som krävs för att möta de krav som IFRS ställer. Valet av en extern revisor är 

en process som kan minimera konflikter mellan ledning och aktieägare där större revisionsbyråer 

minimerar agentkostnader och agerar i en övervakande position. Detta genom att begränsa det 

opportunistiska beteende hos ledningsgruppen (Watts & Zimmerman, 1983). Glaum och Street 

(2003) och Peng et al. (2008) menar att företag som anlitar en större revisionsbyrå besitter en större 

förståelse för de krav som IFRS ställer, och påvisar därmed ett positivt samband mellan att låta sig 

bli reviderade av en större revisionsbyrå och graden av regelefterlevnad. 

Wallace och Naser (1995) påvisar dock, i sin studie gjord i Hong Kong, ett negativt samband 

mellan att bli reviderad av en större revisionsbyrå och graden av regelefterlevnad. Företag som 

använder sig av lokala revisionsbyråer påvisar en högre grad av informationsgivning samtidigt som 

de har ett högre värde på sina totala tillgångar och en låg vinstmarginal. Siekkinen (2017) 

instämmer när det kommer till värdering till verkligt värde, och detta innebär att 

informationskvaliteten anses lägre för företag som låter sig revideras av ett Big 4-företag. 

Författaren menar även att ju viktigare ett företag är för revisionsbyrån desto större inverkan har 

företaget på revisionsbyrån, vilket påverkar redovisningskvaliteten. En annan faktor som påverkar 

redovisningskvaliteten är att företag som revideras av Big 4 endast påvisar en högre 

redovisningskvalitet om hemlandet har ett starkt investerarskydd. 

Gao och Kling (2012), Glaum et al. (2013) och Hartwig (2015) menar däremot inte att 

revisionsbyrå har någon inverkan på företags efterlevnadsgrad av obligatoriska upplysningskrav.  

Hypotes 5: Företag som får sina finansiella rapporter reviderade av större revisionsbyråer tenderar 

att efterleva redovisningsreglering (IFRS 13) i större utsträckning än företag som får sina finansiella 

rapporter reviderade av mindre revisionsbyråer. 
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3.2.6 Skuldsättningsgrad 

Yiadom och Atsunyo (2014) föreslår skuldsättningsgrad som en betydelsefull faktor som kan 

förklara graden av regelefterlevnad av upplysningskrav. Al-Shammari et al. (2008) menar att en hög 

skuldsättningsgrad leder till en högre grad av regelefterlevnad. Företag som har en hög 

skuldsättningsgrad förväntas ge ut mer information för att minimera agentkostnader. 

Agentkostnader uppstår, enligt Jensen och Meckling (1976), när aktieägare och ledning agerar mot 

olika mål och beror delvis på lagar och regler. Detta för att försäkra investerare om att deras 

investeringar är säkra samt för att minska informationsasymmetrin som kan uppstå mellan ledning 

och ägare (Al-Shammari et al., 2008). Företag som har en hög skuldsättningsgrad indikerar ofta på 

mindre eget kapital och fåtal ägare. Följaktligen menar Al-Shammari et al. (2008) att detta leder till 

en högre aktierisk och därav kräver ägarna mer information om företagets finansiella ställning för 

att kunna genomföra en bedömning av framtida skuldförpliktelser och kassaflöden. 

Wallace och Naser (1995) menar att företag med en hög skuldsättningsgrad ger ut mer information 

till sina kreditgivare för att uppnå deras villkor. Borgenärer har höga krav på möjligheten för 

återbetalning som åligger företag och därför är efterfrågan på information hög. Vidare innehar 

skuldsatta företag högre kostnader för revision, vilket också stödjer antagandet om att en högre 

skuldsättningsgrad ger upphov till en ökad informationsgivning (Wallace & Naser, 1995). 

Resultatet i både Wallace och Nasers (1995) studie och Yiadom och Atsunyos (2014) studie påvisar 

dock motsatsen där sambandet mellan skuldsättningsgrad och efterlevnadsgrad är negativt. Ahmed 

och Courtis (1999) påvisar ett positivt signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och frivillig 

redovisningsinformation, medan inget signifikant samband påvisas mellan skuldsättningsgrad och 

obligatorisk redovisningsinformation. 

Hypotes 6: Företag med en högre skuldsättningsgrad tenderar att efterleva redovisningsregler 

(IFRS 13) i större utsträckning än företag med en lägre skuldsättningsgrad. 

3.2.7 Ålder 

Enligt tidigare forskning av Owusu-Ansah (1998) påvisas att företagens ålder har en påverkan på 

efterlevnaden av redovisningsinformation. Författaren menar att det finns tre faktorer som kan 

förklara att ålder har en påverkan på efterlevnaden. Den första faktorn handlar om att yngre företag 

kan drabbas negativt vid informationsgivning om utvecklingsplaner och framtidsutsikter. Detta 

innebär således att konkurrenter gynnas och kan ta del av informationen för potentiell konkurrens. 

De äldre företagen tenderar däremot inte att drabbas negativt i lika stor utsträckning eftersom de 

redan anses vara konkurrenskraftiga i sin position på marknaden. Den andra faktorn handlar om att 

det är kostsamt för företag att samla in den efterfrågade informationen, vilket oftast anses dyrare för 
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yngre företag än de äldre. Den tredje faktorn menar Owusu-Ansah (1998) bero på företagets 

pålitlighet gentemot publicerandet av information. Företagets pålitlighet beror på om företaget är 

nyetablerat eller uppköpt. Owusu-Ansah (1998) påvisar ett positivt samband, där företagens ålder 

har en påverkan på efterlevnaden. 

Glaum och Street (2003) menar att företagets ålder och mognadsfas inverkar på 

upplysningskvaliteten. Vidare menar författarna att yngre företag oftast är teknikinriktade där fokus 

ligger på produkt- och marknadsutveckling snarare än kunskaper inom redovisning. Företagens 

ledning brister därmed i kunskaper om att bedriva ett börsnoterat företag, vilket kan leda till att 

företagens redovisningssystem inte är tillräckliga för att mäta god kvalitet. Glaum och Street (2003) 

konstaterar därför också ett positivt samband mellan företagets ålder och dess grad på 

regelefterlevnad. 

Akhtaruddin (2005) visar däremot att ålder inte har någon betydelse för företagens regelefterlevnad. 

Hypotes 7: Äldre företag tenderar att efterleva redovisningsregler (IFRS 13) i större utsträckning än 

yngre företag.  

3.2.8 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning över tidigare empiriskt material för att klargöra vilka länder, 

tidsperioder, regelverk och samband som tidigare forskning påvisar.  
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Författare Land  År               Regelverk       Oberoende variabel            Samband 

 

Ahmed & 14 länder, inkl., 1961 -          -----        Skuldsättningsgrad                    Varierat samband   

Courtis (1999) Sverige 1997 

Akhtaruddin  Bangladesh 1999            Securities and       Bransch      Inget samband               

(2005)                      Exchange (SEC) Rules,      Ålder      Inget samband 

                                          IAS & Companies Act. 

Alsaeed (2006) Saudiarabien 2003            Frivillig information           Bransch             Har samband 

Al-Shammari Bahrain, Oman, 1996 -          IAS (1, 10, 14, 16, 18, 21,  Skuldsättningsgrad Positivt samband 

et al. (2008) Qatar, 2002            23, 24, 27, 28, 30, 32, 33,  

 Saudiarabien,                     37) 

 Förenade   

 arabemiraten 

Amiraslani 25 europeiska 2010 -          IFRS        Kluster        Har samband 

et al. (2013) länder, inkl. 2011 

 Sverige, 

 Danmark, Norge  

Buzby (1975) Företag noterade 1970 -          -----        Företagsstorlek Positivt samband 

 på NYSE, 1971 

 AMEX, OTEC 

Christensen 35 länder, inkl. 2001 -          IFRS        Kluster         Har samband 

et al. (2013) Sverige,  2009 

 Danmark 

Çürük (2009) Turkiet 1986,           EU Fourth Directive       Företagsstorlek     Inget samband 

  1987,           (EUFD)           

  1991,     

  1992, 

  1995     

Dye (1985) ----- -----              GAAP       Företagsstorlek Positivt samband 

Ernstberger Tyskland 2003 -          IFRS, US GAAP,       Kluster        Har samband 

et al. (2012)  2006            German Domestic 

                      GAAP  

Ettredge et al. ----- 2005 -          SEC Regulation S-K,         Företagsstorlek     Inget samband 

(2011)  2007            item 304a , 8-K item 4  

Gao & Kling Kina 2001 -          Information Disclosure      Revisionsbyrå          Inget samband 

(2012)  2007            Evaluation Index by 

                      SZSE            

Glaum et al. 17 europeiska 2005            IFRS 3, IAS 36                   Bransch        Har samband 

(2013) länder, inkl.         Revisionsbyrå         Inget samband 

 Sverige, 

 Danmark 

Glaum & Street Tyskland 2000            IAS, US GAAP                  Revisionsbyrå  Positivt samband 

(2003)                   Ålder  Positivt samband 

Hartwig (2015) Sverige, 2005,           IAS 36 punkt 134       Bransch        Har samband

 Holland 2008        Företagsstorlek                          Varierat samband 

          Kluster        Har samband 

          Lärande  Positivt samband 

          Revisionsbyrå         Inget samband 

Holthausen ----- -----              IFRS       Kluster        Har samband 

(2009) 

Hope 42 länder inkl. 1990            -----                  Kluster        Har samband 

(2003) Sverige, 

 Danmark, Norge 
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Jaggi & Low Kanada, 1991            International Financial       Kluster        Har samband                

(2000) Frankrike,                     Reporting Index (IFRI) 

 Tyskland, Japan   

 Storbritannien,   

 USA 

Leuz (2010) 49 länder, inkl. 2000 -          IFRS                       Kluster        Har samband 

 Sverige, talet 

 Danmark, Norge 

Lopes & Portugal 2001            IAS 32, 39      Bransch        Har samband 

Rodrigues         Företagsstorlek Positivt samband 

(2007) 

Owusu- Zimbabwe 1994            IAS, Companies Act,         Bransch      Inget samband 

Ansah (1998)                      Zimbabwe Stock                Företagsstorlek Positivt samband 

                      Exchange (ZSE)                 Ålder  Positivt samband 

Peng et al., Kina 1999,           Chineese GAAP, ,              Lärande  Positivt samband 

(2008)  2002            IFRS (IAS 2, 8, 10,            Revisionsbyrå  Positivt samband   

                          11, 12, 16, 17, 20, 21, 

                      22, 23,27, 28, 31, 37, 

                      38, 39, 40)   

Siekkinen 28 europeiska 2013,           IFRS 13      Revisionsbyrå                            Negativt samband 

(2017) länder, inkl. 2014 

 Sverige, 

 Danmark, Norge 

Wallace & Hong Kong 1988 -          Companies Ordinance,      Revisionsbyrå                             Negativt samband 

Naser (1995)  1992            HK SSAP,SEHK,              Skuldsättningsgrad                     Negativt samband 

                                          Frivillig information 

Watts & ----- 1990            -----                Företagsstorlek Positivt samband 

Zimmerman  

(1990) 

Yiadom & Ghana 2010            IAS 1, 7, 12, 16, 18, 19     Företagsstorlek                            Varierat samband 

Atsunyo        Skuldsättningsgrad                      Negativt samband 

(2014)     

 

Streckade värden indikerar värden som ej kan utläsas från den aktuella studien  
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4. Metod 

 
I detta kapitel redogörs för studiens metodval och tillvägagångssätt som används för att 

operationalisera studiens syfte. Förklaringar till de olika modeller och analyser som studien 

grundar sig på diskuteras, såväl den kritik som riktas mot studien. 

 

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Studien grundar sig i den positivistiska vetenskapstraditionen eftersom en stor del av studiens 

material bygger på tidigare empirisk forskning (Sohlberg & Sohlberg, 2011). Inom positivismen 

grundas kunskap via hypotesprövning som bygger på samband mellan beroende- och oberoende 

variabler (Eriksson, 2018). En kvantitativ forskningsmetodik tillämpas när fokus ligger på att samla 

in numeriska data, se samband och generalisera för att mäta olika variabler (Bryman & Bell, 2017). 

Vidare bygger den kvantitativa forskningsmetodiken på en deduktiv forskningsansats eftersom 

hypoteser kring sju oberoende variabler arbetas fram med stöd från tidigare forskning. Detta för att 

bistå det empiriska avsnittet där hypoteserna kommer verifieras eller falsifieras (Bryman & Bell, 

2017). Studien applicerar en tvärsnittsdesign, som enligt Bryman och Bell (2017) innebär att data 

samlas in vid ett specifikt tillfälle. 

Nedan modelleras forskningsmetodikens angreppssätt, med utgångspunkt från Bryman och Bell 

(2017). 

 

Modell 1, egen skapelse 

 

4.2 Urval 

De skandinaviska börsnoterade företagen som beaktas i denna studie inhämtas med utgångspunkt 

från databasen Thomson Reuters Eikon, där företag sorteras per marknadsplats och omsättning för 

respektive land. Detta innebär att följande tre marknadsplatser är centrala i studien; 
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 ,Nasdaq OMX Nordic Stockholm م

 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S och م

 .Oslo Børs ASA م

Ovanstående marknadsplatser är de största i respektive land och bedriver den största handeln, därför 

utesluts resterande marknadsplatser för respektive land i denna studie. 

Studiens urval består av de 60 största företagen i vardera land beräknat med utgångspunkt från 

nettoomsättning per år 2018. Företag väljs selektivt bort om de är yngre eller av annan anledning 

inte var börsnoterade per år 2013 i tillägg, detta för att kunna studera jämförelse i den förklarande 

variabeln “lärande”. Företag väljs också bort om de inte har årsredovisningar som är läsbara, det vill 

säga i något annat språk än svenska och engelska, om årsredovisningar ej är tillgängliga för både 

2018 och 2013, samt om företagen inte redovisar till verkligt värde. Enligt Bryman och Bell (2017) 

kallas denna urvalsprocess “klusterurval” och innebär att urvalet grupperas successivt. 

Enligt Hartwig (2015) är det väsentligt att företag ger ut sina årsredovisningar vid samma tidpunkt 

för att kunna göra en rättvisande jämförelse kring variabeln “lärande”. Utifrån Hartwig (2015) 

inkluderar denna studie endast de företag som har kalenderår som räkenskapsår. IFRS 13 

implementerades och började gälla år 2013 vilket innebär att denna information finns först i 

årsredovisningar som ges ut år 2014. Detta innebär att studien grundas på årsredovisningar från år 

2018 och 2013. Nedan presenteras studiens slutgiltiga urval.  

Tabell 2 Urval och bortfall
 

   Sverige Danmark Norge Totalt

Antal observationer 2018  60 60 60 180 

Antal observationer 2013  60 60 60 180 

Bortfall   14 42 26 82 

Ej läsbara  4 26 2 32 

Ej tillgängliga 8 16 24 48 

Ej tillämpar IFRS 13 2 0 0 2 

 
Underlag för studien  106 78 94 278 
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4.3 Datainsamling 

Information som behandlas i denna studie är så kallad sekundärdata där Bryman och Bell (2017) 

beskriver detta som information som hämtas från tidigare källor. I denna studie kan därmed 

information från årsredovisningar likställas med sekundärdata eftersom de bearbetats av andra. 

Anledningen till att sekundärdata används beror på den ekonomiska och tidsmässiga begränsning 

som åligger denna studie, vilket även Bryman och Bell (2017) lyfter fram som en fördel. Bryman 

och Bell (2017) menar i tillägg att sekundärdata ofta håller hög kvalitet vilket leder till att denna 

studie bygger på bra underlag. Vidare åstadkommer sekundärdata tid för genomförandet av en 

grundlig analys. 

Årsredovisningarna som ligger till grund för studien inhämtas från varje företags hemsida, både för 

2018 och 2013. Den finansiella informationen inhämtas via databasen Thomson Reuters Eikon som 

sammanställs i Excel. Övrig information inhämtas manuellt från årsredovisningarna och 

sammanställs likvärdigt med den finansiella informationen. Den finansiella informationen hämtas 

med utgångspunkt i samma valuta, svenska kronor, eftersom det ger ett mer rättvist resultat mellan 

länderna. Företag inom samma land kan redovisa i olika valutor, varvid detta val blev aktuellt då 

företagen sorteras per nettoomsättning. Information med samma valuta ger en bättre jämförelse och 

en rättvis bild mellan studiens olika variabler. Företagens ålder inhämtas manuellt från respektive 

företags hemsida och sammanställdes med övrig information i Excel, som sedan analyseras i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. 

Studiens teoretiska referensram bygger på vetenskapliga artiklar som inhämtas från databaserna 

Google Scholar, Academic Search Elite, Business Source Premier och Scopus. Sökprocessen 

innefattar ett noggrant urval av begrepp som har betydelse för studien och likställs med studiens 

nyckelord. 

4.4 Operationalisering 

IFRS 13 punkt 93 har valts ut som parameter vid bedömning av efterlevnadsgraden gällande 

studiens urval. Detta innebär att IFRS 13 punkt 93 kommer ligga till grund för bedömningen av 

företagens efterlevnadsgrad av redovisningsstandarden. Punkt 93 påvisar vilken information företag 

åtminstone måste lämna för sina tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Nedan 

följer en sammanfattning av IFRS 13 punkt 93 och dess tretton ståndpunkter. Sammanfattningen 

användas vid tolkningen för denna studie. Fullständig förklaring av punkt 93 återfinns i bilaga 1. 
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Tabell 3 Checklista över IFRS 13 punkt 93
 

A) För återkommande värdering till verkligt värde skall värdering ske vid rapportperiodens 

slut.  För icke-återkommande värdering till verkligt värde skall skäl till värdering anges.  

B) För återkommande och icke-återkommande värdering till verkligt värde skall ange till vilken 

nivå av hierarkin som värderingen till största del hänförs.  

C) För tillgångar och skulder som återkommande värderas till verkligt värde och som finns vid 

rapportperiodens slut skall vid överföring mellan hierarkins nivå 1 och 2, ange grund för 

detta, belopp, företagets riktlinjer samt när överföringen har inträffat. 

D) Vid värdering till verkligt värde för nivå 2 och 3 i hierarkin ska en beskrivning av 

värderingsmetoden återges. Om en förändring skett, måste företaget ange anledningen till 

varför. För nivå 3 ska företaget lämna kvantitativ information om den icke observerbara data 

som använts vid värdering. 

E) För återkommande värdering till verkligt värde som gäller nivå 3 ska det finnas en 

avstämning av ingående och utgående balanser där separat information om perioden kan 

läggas till, 

i: Den totala vinsten eller förlusten som redovisas i resultatet, 

ii: Den totala vinsten eller förlusten som redovisas i övrigt totalresultat vid periodens slut, 

iii: Förändringar i inköp, försäljning, emissioner och betalningar ska anges som separat 

information, 

iv: Vid överföring till eller från nivå 3 i hierarkin ska anledningen till överföringen anges 

samt företagets principer och tidpunkt för överföringen mellan nivåerna. 

F) För återkommande värdering till verkligt värde som berör nivå 3 i hierarkin ska den totala 

vinsten eller förlusten för perioden redovisas. 

G) För återkommande och icke återkommande värdering till verkligt värde som berör nivå 3 i 

hierarkin ska ange värderingsmetoden vid fastställandet av det verkliga värdet. 

H) För återkommande värdering av nivå 3 till verkligt värde, 

i: För alla värderingar som kräver en förklarande beskrivning om hur känslig värderingen till 

verkligt värde är för förändringar, 

ii: För finansiella tillgångar och skulder ska informera ifall en förändring sker i den icke 

observerbara data. 
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I) För återkommande och icke återkommande värdering till verkligt värde ska information om 

icke finansiella tillgångar anges om de används på något annat sätt än på det maximala och 

bästa sättet som skiljer sig åt jämfört med nuvarande användningsområde.  

 

 

4.4.1 Oberoende variabler 

Studien tillämpar sju oberoende variabler som mynnat ut i hypoteser. Dessa sju variabler är, 

bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder. Deras syfte i 

studien är att hjälpa till i undersökningen om det föreligger samband med den beroende variabeln 

regelefterlevnad. 

Bransch bestäms med utgångspunkt från databasen Thomson Reuters Eikon där alla branscher är 

med i urvalet för studien. Branscherna delas in i tre grupper, finansiella, industirella och övriga, 

detta för att kunna applicera variabeln i regressionsanalysen. Lärande undersöks genom att jämföra 

skillnaden mellan regelefterlevnaden mellan år 2013 och 2018. Revisionsbyrå delas in i två grupper, 

de företag som revideras av PwC och de som revideras av övriga. Större börsnoterade företag 

revideras av externa revisorer och detta innebär vanligen revisionsbyråer inom Big 4. I denna studie 

väljs PwC ut som parameter för större revisionsbyråer för att minimera risken att urvalet blir för 

litet för företag som inte revideras av Big 4. PwC är den ledande revisionsbyrån inom Big 4 och har 

därför valts ut som parameter med utgångspunkt från omsättning (PwC, 2018, KPMG, 2018, EY, 

2018 & Deloitte, 2018): 

 ,PwC, 5 715 miljoner kronor م

 ,Ernst & Young, 4 217 miljoner kronor م

 Deloitte, 2 634 miljoner kronor och م

 KPMG, 2 535 miljoner kronor م

Skuldsättningsgraden bestäms av totala skulder dividerat med totalt eget kapital, vilket resulterar i 

ett värde mellan 0–100%. Överstiger värdet 100% indikerar det att företagets skulder är större än 

företagets egna kapital. Ålder bestäms utifrån det år företagen grundades och beräknas för både år 

2018 och år 2013. Företagsstorlek definieras i denna studie utifrån nettoomsättning för varje 

företag. För att kunna tillämpa omsättning i regressionsanalysen har värdet logaritmerats med basen 

10 för att åstadkomma hanterbar data. Kluster utgörs av studiens tre länder, Sverige, Danmark och 

Norge. 

De oberoende variabler kategoriseras i två grupper, kontinuerliga- och kategoriska variabler. Detta 

innebär att de kontinuerliga variablerna, företagsstorlek, skuldsättningsgrad och ålder, vidtar de 
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siffror som finns för respektive variabel. De kategoriska variablerna bransch, kluster, lärande och 

revisionsbyrå är däremot indelade i kategorier som kodas binärt beroende på om de innehar 

egenskapen eller inte. Nedan presenteras kodningen och förväntat samband för studiens oberoende 

variabler. 

Tabell 4 Kodning och sammanfattning av studiens hypoteser
 

Hypotes  Kodning   Förväntat samband 

 
Bransch  Finansiella, industriella & övriga Har samband 

 

Företagsstorlek Kontinuerlig   Positivt samband 

 

Kluster  Sverige, Danmark & Norge Har samband 

 

Lärande  1= 2018, 0= 2013  Positivt samband 

 

Revisionsbyrå 1= PwC, 0= övriga  Positivt samband 

 

Skuldsättningsgrad Kontinuerlig   Positivt samband 

 

Ålder  kontinuerlig   Positivt samband

 
 

4.5 Multivariat regressionsanalys 

En multivariat regressionsanalys är en statistisk beräkning som undersöker huruvida det finns ett 

samband mellan en beroende variabel och ett antal oberoende variabler (De Veaux, Velleman & 

Bock, 2016). 

Innan en multivariat regressionsanalys kan beräknas ska variationen och sambanden mellan de 

oberoende variablerna studeras. Anledningen till detta är att en ojämn spridning eller starka 

samband påverkar tillförlitligheten och noggrannheten i den multivariata regressionsanalysen. En 

korrelationsanalys tillämpas för att undersöka dessa samband mellan de oberoende variablerna, där 

tumregeln är att korrelationen mellan variablerna inte får överstiga ett värde om +0,8 eller 

understiga ett värde om -0,8 (Djurenfeldt & Barmark, 2011). 

Den matematiska formeln för den multivariata regressionsanalysen är följande: 

 y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3……. + e 

Där a utgör interceptet för regressionen, b utgörs av faktorer som bestämmer graden av påverkan på 

den beroende variabeln y, och e representerar den del av efterlevnadsgraden som inte kan besvaras 

av studiens sju oberoende variabler.  
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Detta leder till följande formel för studien:  

 y = a + b1BRANSCHi + b2FÖRETAGSSTORLEKi + b3KLUSTERi  + b4LÄRANDEi + 

b5REVISIONSBYRÅi + b6SKULDSÄTTNINGSGRADi + b7ÅLDERi + e 

Studien genomförs med en signifikansnivå på 5% vilket är en av de vanligaste nivåerna enligt 

Bryman och Bell (2017). Detta innebär att hypoteserna för de oberoende variablerna kommer 

förkastas om signifikansnivån överstiger 5% och inget samband kan säkerställas.  

4.6 Kvalitetskrav  

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet är centrala kvalitetskrav inom företagsekonomisk forskning 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet används för att mäta huruvida ett mått är pålitligt, följdriktigt och överensstämmande 

(Bryman & Bell, 2017). Ett mått anses pålitligt om måttet visar stabila resultat som håller över tid, 

det vill säga studiens resultat skall ej skilja sig om studien genomförs en andra gång. Kravet på 

följdriktighet uppnås genom intern reliabilitet, det vill säga i vilken utsträckning studiens 

indikatorer (skala eller index) anses logiska och pålitliga. Måttet på överensstämmelse kallas enligt 

Bryman och Bell (2017) för interbedömarreliabilitet och handlar om forskarens subjektivitetsnivå. 

Studiens pålitlighet anses hög eftersom studien grundar sig på sekundärdata där numerisk data är 

bestående över tid för de aktuella företagen. Information som återges i årsredovisningar är konstanta 

och oföränderliga över tid. Exempelvis, måttet på skuldsättningsgrad kommer visa samma resultat 

för samma period oavsett tidpunkt för när data inhämtas, detta förutsatt att skuldsättningsgrad 

beräknas konsekvent. För att bemöta kravet på följdriktighet tillämpas Pearsons korrelationstest för 

att påvisa hur de oberoende variablerna korrelerar med varandra och i vilken utsträckning. Studien 

bygger på subjektiva bedömningar vid tolkningen av efterlevnadsgraden av IFRS 13, vilket 

påverkar kravet för överensstämmelse. Årsredovisningarna som granskas i denna studie har till en 

början granskats tillsammans i syfte om att skapa en gemensam referensram vid bedömningen av 

efterlevnadsgraden. Detta skapar en enhetlig bedömning. Vidare grundar sig bedömningarna med 

utgångspunkt från gällande regelverk vilket hjälper till att hålla bedömningarna objektiva. 

 

4.6.2 Validitet 

Validitet används för att säkerställa mätningarnas relevans och bedömer om begrepp praktiskt mäter 

det som faktiskt är avsett att mäta (Bryman & Bell, 2017). Intern validitet, extern validitet och 

begreppsvaliditet är indelningar som görs för att förstå innebörden av begreppet som helhet. Intern 
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validitet berör kausaliteten för samband mellan en eller flera variabler och visar hur trovärdigt 

förhållandet är. Extern validitet handlar om huruvida resultatet kan generaliseras till utomstående 

kontexter, det vill säga om resultatet kan generaliseras till en bred population. Begreppsvaliditet 

talar om i vilken utsträckning ett mått för ett begrepp avspeglar begreppets betydelse (Bryman & 

Bell, 2017). 

Kravet för intern validitet kan kritiseras i denna studie eftersom kausaliteten för sambanden ej kan 

säkerställas till hundra procent. Detta innebär att det finns alternativa förklaringar till sambanden 

mellan den beroende- och de oberoende variablerna, varvid studien stärker eller försvagar tidigare 

forskning snarare än verifierar och falsifierar (Eriksson, 2018). Studien beaktar dock trovärdiga 

oberoende variabler med stöd från tidigare empiriskt material, vilket stärker trovärdigheten i 

kriteriet. Vidare bygger studien på företag inom Skandinavien som har liknande institutionella 

förhållanden, varvid studien kan generaliseras med utgångspunkt i andra kontexter med liknande 

institutionella förhållanden. Detta kan kritisera den externa validiteten i viss mån. Studien anammar 

samma tillvägagångssätt som tidigare forskning avser och detta innebär att de begrepp och 

mätningar som används genererar samma utgångspunkter. Detta indikerar en hög begreppsvaliditet.  

4.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet används för att bedöma i vilken omfattning forskaren påverkar resultaten i en studie 

(Bryman & Bell, 2017). Forskare som är subjektiva i vissa värderingsfrågor kan vara svåra för 

andra att replikera eftersom resultatet då kan skilja sig. Detta på grund av att utgångspunkter och 

värderingar skiljer sig på ett personligt plan. Bryman och Bell (2017) förklarar att det är av 

betydelse att vara noggrann med att beskriva studiens operationaliseringsprocess för att den ska 

anses vara replikerbar. 

Studien hämtar inspiration från tidigare forskning där samband mellan efterlevnadsgraden av vissa 

upplysningskrav i IFRS 13 och förklarande faktorer studeras. Subjektivitet förekommer i studien 

vid bedömning av efterlevnadsgraden, varvid kritik gällande replikerbarhet kan riktas. Däremot är 

utgångspunkten för värderingen objektiv i den mån att den tillämpade checklistan konstrueras från 

gällande regelverk. Operationaliseringsprocessen är grundligt beskriven i studiens metodologiska 

och analytiska avsnitt i syfte att uppnå kravet på replikerbarhet. 
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5. Empiri och analys 

 
I detta kapitel redogörs för studiens resultat och de kopplingar som kan dras gentemot tidigare 

forskning. Studiens resultat presenteras genom deskriptiv statistik, korrelationsanalys och 

regressionsanalys. 

 
 

5.1 Deskriptiv statistik 

Nedan presenteras den genomsnittliga efterlevnadsgraden för respektive land för både år 2013 och 

2018. Totalt sett har efterlevnadsgraden ökat mellan åren från 66,7% till 68,2%. Både Sverige och 

Danmark påvisar en högre efterlevnadsgrad mellan åren, medan Norge påvisar en lägre 

efterlevnadsgrad mellan åren. I bilaga 2 återges en sammanställning över poängsättningen för 

respektive land. 

 

Tabell 5 Sammanfattning av efterlevnadsgraden av IFRS 13 punkt 93
 

Land  2018   2013 

 
 N Genomsnittligt värde N Genomsnittligt värde 

 

Sverige 53 71,2%  53 70,4% 

Danmark 39 65,1%  39 59,9% 

Norge 47 68,3%  47 69,8%

 

Totalt 139 68,2%  139 66,7% 

 
 

I tabell 6 – 8 nedan presenteras statistisk information avseende de kontinuerliga variablerna, där 

medelvärdet och standardavvikelsen för respektive land och respektive år framgår. I tabell 9 

presenteras statistisk information avseende de kategoriska variablerna, där det exempelvis framgår 

att studiens fördelning av företag till 54,68% hänförs till branschindelningen ”övriga” och att 

37,05% av urvalet låter sig revideras av PwC. 
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Tabell 6 Sammanfattning av kontinuerliga variabler, Sverige
 

Variabel  N Medelvärde  Standardavvikelse

 
2013 

Storlek  53 42 513 950 280 51 574 156 233 

 

Storlek (Log)  53 10,39  0,47 

 

Skuldsättningsgrad 53 2,23  5,06 

 

Ålder  53 94,89  73,19 

 

2018 

Storlek  53 53 106 213 147 63 005 067 865 

 

Storlek (Log)  53 10,54  0,38 

   

Skuldsättningsgrad 53 2,03  4,37 

    

Ålder  53 99,89  73,19 

 

 

Tabell 7 Sammanfattning av kontinuerliga variabler, Danmark
 

Variabel  N Medelvärde  Standardavvikelse 

 
2013 

Storlek  39 24 701 236 331 53 125 363 330 

 

Storlek (Log)  39 9,82  0,69 

 

Skuldsättningsgrad 39 4,37  6,37 

 

Ålder  39 86,15  46,05 

 

2018 

Storlek  39 31 816 448 767 62 639 211 833 

 

Storlek (Log)  39 9,96  0,70 

 

Skuldsättningsgrad 39 3,20  4,43 

 

Ålder  39 91,15  46,05 
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Tabell 8 Sammanfattning av kontinuerliga variabler, Norge
 

Variabel  N Medelvärde  Standardavvikelse 

 
2013 

Storlek  47 31 470 290 018 97 713 603 518 

 

Storlek (Log)  47 9,97  0,59 

 

Skuldsättningsgrad 47 2,47  9,15 

 

Ålder  47 92,68  76,02 

 

2018 

Storlek  47 36 457 628 066 102 218 000 000 

 

Storlek (Log)  47 10,12  0,51 

 

Skuldsättningsgrad 47 3,76  5,42 

 

Ålder  47 97,68  76,02 
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Tabell 9 Sammanfattning av kategoriska variabler
 

Variabel  N Procent 

 
Bransch 

Finansiella  46 16,55 % 

 

Industriella  80 28,78 % 

 

Övriga  152 54,68 % 

 

Totalt:  278 100 % 

 

Kluster 

Sverige  106 38,13 % 

 

Danmark  78 28,06 % 

 

Norge  94 33,81 % 

 

Totalt:  278 100 % 

 

Revisionsbyrå 

PwC  103 37,05 % 

 

Övriga  175 62,95 %   

 

Totalt:  278 100 % 

 

Lärande 

2013  139 50 % 

 

2018  139 50 % 

 

Totalt:  278 100 % 

 
 

5.2 Korrelationsanalys 

I tabell 10 återges studiens resultat från korrelationsanalysen. Tabellen påvisar att de oberoende 

variablerna varken har en korrelation som överstiger +0,8 eller understiger -0,8, vilket innebär att 

variablerna kan tillämpas i regressionsanalysen utan att påverka precisionen.  
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Tabell 10 Pearsons korrelationstest av oberoende variabler
 

 

                   Finansiella   Industriella   Övriga   Storlek   Sverige   Danmark   Norge   Lärande   PwC   Skuldsättning   Ålder  

                                                                            (Log)  

 
 

 

Finansiella          1             -0,283        -0,489       -0,134     -0,110      0,067     0,050      0,000      0,059       0,560         0,271 

 

Industriella      -0,283              1           -0,698       0,209       0,254      -0,043    -0,219     0,000     0,105        0,055         0,009 

 

Övriga              -0,489        -0,698           1           -0,090     -0,148     -0,010     0,162      0,000    -0,139      -0,367        -0,210  

 

Storlek (Log)   -0,134        0,209         -0,090          1           0,391      -0,277   -0,138      0,116    -0,021       0,072          0,186   

 

Sverige             -0,110        0,254         -0,148        0,391        1           -0,490   -0,561      0,000      0,118      -0,103          0,037 

 

Danmark           0,067        -0,043         -0,010      -0,277      -0,490        1         -0,446     0,000     -0,031       0,088         -0,051 

 

Norge               0,050       -0,219           0,162      -0,138      -0,561      -0,446      1           0,000    -0,092        0,022          0,010 

 

Lärande            0,000        0,000           0,000        0,116       0,000       0,000    0,000       1           -0,022        0,003         0,037 

   

PwC                  0,059         0,105          -0,139       -0,021       0,118     - 0,031   - 0,092    -0,022       1            -0,033        -0,038 

 

Skuldsättning   0,560        -0,055         -0,367        0,072      -0,103        0,088    0,022      0,003     -0,033         1               0,188 

 

Ålder                 0,271        0,009         -0,210        0,186        0,037       -0,051   0,010      0,037      -0,038       0,188          1

 

 

5.3 Multivariat regressionsanalys 

“R square” och “adjusted R square” i tabell 11 redogör för förklaringskraften på variationen i den 

beroende variabeln, efterlevnad. Skillnaden mellan dessa mått är att “adjusted R square” till skillnad 

från “R square” tar hänsyn till antalet variabler vilket påverkar siffrorna en aning. Denna studie 

fokuserar på “R square” och utifrån det värdet kan en förklaringsgrad för studien skådas på 6,9%, 

vilket indikerar att förklaringsgraden är relativt låg. 

 

Tabell 11 Förklaringsgrad
 

R square Adjusted R square Std. Error of the Estimate 

 
Modell 1 0,069 0,038  0,2613 

 

Resultatet från den multivariata regressionsanalysen återges i tabell 12 där B- värden, 

signifikansnivåer och VIF- värden presenteras. B- värden visar hur stor påverkan varje enskild 

variabel har på den beroende variabeln, efterlevnad, när alla andra variabler hålls konstanta. 

Signifikansnivån visar om resultatet är signifikant eller inte på en 5%- nivå. VIF värdet visar om det 
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råder multikollinearitet, vilket utesluts i denna studie då VIF- värdena för samtliga variabler 

understiger ett värde om 4. 

Tabell 12 Multivariat regressionsanalys
 

B Std. Error Beta t Sig VIF 

 

 
Efterlevnad 0,018 0,292  0,062 0,951  

    

Finansiella 0,040 0,057 0,055 0,699 0,485 1,803 

 

Industriella -0,004 0,038 -0,007 -0,113 0,910 1,216 

 

Storlek (Log)  0,063 0,030 0,146 2,121 0,035 1,359 

 

Sverige 0,055 0,043 0,100 1,265 0,207 1,788 

 

Norge 0,058 0,041 0,103 1,428 0,155 1,502 

 

Lärande -0,004 0,032 -0,008 -0,141 0,888 1,018 

 

PwC -0,092 0,033 -0,167 -2,776 0,006 1,047 

 

Skuldsättning -0,002 0,003 -0,056 -0,760 0,448 1,570 

 

Ålder 0,000 0,000 0,047 0,740 0,460 1,151 

 Variablerna övriga och Danmark utesluts i regressionsanalysen av IBM SPSS Statistics och utgör jämförelsevariabler. 

5.3.1 Bransch 

Hypotes 1: Branscher har en signifikant betydelse för efterlevnaden av redovisningsreglering (IFRS 

13). 

Variabeln bransch kategoriseras i tre grupper, finansiella, industriella och övriga företag. I 

regressionsanalysen utesluts variabeln övriga av IBM SPSS Statistics som en jämförande variabel. 

De finansiella företagen har ett B-värde på 0,040, vilket indikerar en svag positiv påverkan på 

efterlevnaden. Signifikansnivån för de finansiella företagen är 0,485 vilket innebär att inget 

samband kan säkerställas eftersom signifikansnivån inte är signifikant på en 5%-nivå. Industriella 

företag har ett B-värde på -0,004 vilket indikerar en svag negativ påverkan på efterlevnaden. 

Industriella företag har likt finansiella företag en hög signifikansnivå på 0,910 vilket inte heller kan 

säkerställa ett samband. 

Tidigare forskning påvisar att olika branscher tillämpar olika verktyg och system för hantering av 

redovisningsinformation. Olika branscher är olika reglerade vilket leder till att vissa branscher har 

svårare att efterleva viss reglering (Owusu-Ansah, 1998). Detta kan vara en förklaring till varför 

finansiella- och industriella företag har olika stora B-värden i denna studie. Alsaeed (2006) påvisar 

dock ett signifikant resultat i sin studie där tillverkande företag gav ut mer frivillig 
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redovisningsinformation, vilket kan antas öka utgivningen av den obligatoriska 

redovisningsinformationen. Detta motsätter resultatet i denna studie där industriella företag visar en 

negativ påverkan. Tidigare studier av Glaum et al. (2013) och Hartwig (2015) påvisar dock ett 

samband mellan bransch och regelefterlevnad, vilket ligger i linje med denna studies resultat. I och 

med att studien inte uppnått signifikanta resultat gällande bransch kan inga tidigare antaganden 

säkerställa hypotesen. 

5.3.2 Företagsstorlek 

Hypotes 2: Större företag tenderar att efterleva redovisningsregler (IFRS 13) i större utsträckning 

än mindre företag. 

Variabeln företagsstorlek har ett B-värde på 0,063 vilket indikerar en positiv påverkan på 

efterlevnaden. Signifikansnivån för företagsstorlek är 0,035 vilket innebär att resultatet är 

signifikant på en 5%- nivå. Detta innebär att studiens hypotes om att större företag tenderar att 

efterleva redovisningsregler i större utsträckning kan stärkas. 

Tidigare forskning enligt Buzby (1975), Dye (1985) och Owusu-Ansah (1998) menar att större 

företag efterlever redovisningsregler, i detta fall IFRS 13, i större utsträckning. Detta på grund av att 

företagen har väletablerade informationssystem som leder till en låg informationskostnad för 

företagen vid framtagandet av information. Lopes och Rodrigues (2007) och Watts och Zimmerman 

(1990) instämmer med tidigare forskare att företagsstorlek har en påverkan på efterlevnadsgraden, 

men att det beror på en högre nivå av politiska kostnader. Företagen följer redovisningsreglerna för 

att öka sitt förtroende och i sin tur minska de politiska kostnaderna. Antagandet om att större 

företag efterlever redovisningsreglering, IFRS 13, i större utsträckning kan även förklaras utifrån 

signaleringsteorin. Connelly et al. (2011) menar att företag vill signalera utåt om det går bra för att 

bevara sin trovärdighet, vilket tidigare forskare också lyfter fram. 

Den tidigare forskningen är dock inte entydig, Çürük (2009) och Ettredge et al. (2011) hittar inget 

samband mellan företagsstorlek och regelefterlevnad. Detta innebär att resultatet i denna studie 

stärker teorin om att företagsstorlek har en påverkan på regelefterlevnaden. 

5.3.3 Kluster 

Hypotes 3: Svenska företag tenderar att efterleva redovisningsreglering (IFRS 13) i större 

utsträckning än danska och norska företag. 

Variabeln kluster är uppdelad i Sverige, Danmark och Norge, där Danmark exkluderas från studiens 

regressionsanalys eftersom Danmark utgör en jämförande variabel enligt IBM SPSS Statistics. 
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Sverige har ett B-värde på 0,055 vilket indikerar en positiv påverkan på efterlevnaden. 

Signifikansnivån för Sverige är 0,207 vilket innebär att resultatet inte är signifikant på en 5%-nivå. 

Norge har ett B-värde på 0,058 vilket indikerar en positiv påverkan på efterlevnaden. Norge har en 

signifikansnivå på 0,155, vilket innebär att resultatet inte heller är signifikant på en 5%-nivå. Både 

Sverige och Norge har höga signifikansnivåer vilket innebär att inga slutsatser att samband 

föreligger kan dras. 

Den tidigare forskningen påvisar ett enigt resultat. Hope (2003), Jaggi och Low (2000) och Leuz 

(2010) menar att länder inom samma kluster, med samma värderingar, kultur, rättssystem och 

normer tenderar att agera lika och bör efterleva redovisningsregleringen i samma utsträckning. 

Sverige och Norge tillhör samma kluster, men trots detta finns det stora skillnader gällande 

övervakningsorgan, där Sverige är unikt i det avseendet att Stockholmsbörsen har det yttersta 

ansvaret (Hellman, 2011). Hartwig (2015) menar att Sveriges höga efterlevnadsgrad kan bero på 

dess unika övervakningssystem. Detta kan också förklaras av new institutional accounting theory 

där länder med väl funktionella institutioner påvisar en högre kvalitet i redovisningsrapportering 

och därmed en ökad informationsgivning. Studiens resultat är inte signifikant och därför kan inga 

samband om hypotesen säkerställas, men den positiva förändringsfaktorn stämmer dock överens 

med den tidigare forskningen.   

5.3.4 Lärande 

Hypotes 4: Företag lär sig att applicera redovisningsstandarder (IFRS 13) över tid vilket indikerar 

att lärande är en faktor till en ökad efterlevnadsgrad. 

Lärande handlar om huruvida företagen lär sig att applicera redovisningsstandarden IFRS 13 mellan 

år 2013 och år 2018. I tabell 5 åskådliggörs den genomsnittliga efterlevnadsgraden för varje land för 

respektive år. Sverige påvisar en positiv förändring mellan år 2013 och år 2018 på 0,8%-enheter. En 

sådan liten förändring innebär att Sverige inte lär sig att applicera redovisningsstandarden IFRS 13, 

utan vidhåller nästintill samma kunskap om värdering kring IFRS 13. Danmark påvisar däremot en 

förändring på 5,2%-enheter mellan år 2013 och år 2018, vilket indikerar på att de lär sig att 

applicera IFRS 13. Norge påvisar en negativ förändring mellan år 2013 och år 2018 på -1,5%-

enheter. Detta innebär att Norge var bättre och mer noggrann med att tillämpa IFRS 13 när den 

implementeras år 2013, än år 2018. Lärande har ett B-värde på -0,004, vilket innebär en negativ 

påverkan på efterlevnaden. Lärande har en signifikansnivå på 0,888 vilket innebär att resultatet inte 

är signifikant på en 5%- nivå. Inga samband om hypotesen kan därmed säkerställas. 
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Hartwig (2015) och Peng et al. (2008) påvisar i sina studier att lärande har ett positivt samband 

gentemot efterlevnaden. Författarna menar att det tar tid för företagen att förstå och lära sig att 

tillämpa nya redovisningsregleringar. Danmarks positiva förändringsfaktor stämmer därmed 

överens med tidigare forskning, varvid Sveriges och Norges negativa förändringsfaktor inte gör det. 

5.3.5 Revisionsbyrå 

Hypotes 5: Företag som får sina finansiella rapporter reviderade av större revisionsbyråer 

tenderar att efterleva redovisningsreglering (IFRS 13) i större utsträckning än företag som får sina 

finansiella rapporter reviderade av mindre revisionsbyråer. 

Revisionsbyrå är kategoriserad i två grupper, de företag som revideras av PwC och de företag som 

revideras av övriga revisionsbyråer. Variabeln revisionsbyrå genererar ett B-värde på -0,092 vilket 

innebär att de som revideras av PwC har en negativ påverkan på efterlevnaden. Signifikansnivån för 

PwC är 0,006 vilket innebär att resultatet är signifikant på en 5%- nivå. Det signifikanta resultatet 

strider dock mot studiens hypotes om att företag reviderade av större revisionsbyråer har en högre 

efterlevnad. 

Tidigare forskning är inte entydig kring om revisionsbyrå har en påverkan på efterlevnaden eller 

inte. Glaum och Street (2003) och Peng et al. (2008) påvisar i sina studier att det finns ett positivt 

samband mellan efterlevnadsgraden av IFRS och revisionsbyrå. De menar att företag som anlitar 

större revisionsbyråer är större och äldre företag med stor erfarenhet och ekonomiska resurser, 

vilket bidrar till en högre efterlevnad. Siekkinen (2017) och Wallace och Naser (1995) menar dock 

att det finns negativa samband mellan att revideras av större revisionsbyråer jämfört med mindre 

lokala byråer. Gao och Kling (2012), Glaum et al. (2013) och Hartwig (2015) menar att det inte 

finns något samband mellan vilken revisionsbyrå företagen använder sig av gentemot graden av 

efterlevnad. Studiens hypotes förkastas och stärker den tidigare forskningen av Siekkinen (2017) 

och Wallace och Naser (1995), det finns ett negativt samband mellan att revideras av större 

revisionsbyråer och efterlevnaden. 

5.3.6 Skuldsättningsgrad  

Hypotes 6: Företag med en högre skuldsättningsgrad tenderar att efterleva redovisningsregler 

(IFRS 13) i större utsträckning än företag med en lägre skuldsättningsgrad. 

Wallace och Naser (1995) menar att företag med en hög skuldsättningsgrad ger ut mer information 

till sina kreditgivare eftersom borgenären har höga krav på återbetalning och därav efterfrågar 

mycket information. I deras resultat visar dock studien att sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

efterlevnadsgrad är negativt. Detta stämmer överens med det B-värdet på -0,002 som 
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skuldsättningsgrad påvisar i denna studie. Resultatet är dock inte signifikant på 5%-nivån, då 

signifikansvärdet för skuldsättningsgrad är 0,448, vilket innebär att studiens hypotes inte kan 

stärkas. 

Al-shammari et al. (2008) påvisar i sin studie att det finns ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och efterlevnadsgraden. Detta eftersom företag med hög skuldsättning vill 

minska sina agentkostnader. Ahmed och Courtis (1999) menar dock att det inte föreligger något 

signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och efterlevnaden av den obligatoriska 

informationen. Den tidigare forskningen påvisar ett varierande resultat, vilket innebär att den 

negativa påverkan på efterlevnaden inte kan säkerställas.  

Enligt Watts och Zimmerman (1978) finns incitament att företagsledningen påverkar de 

bestämmelser som finns gällande redovisningsreglering för att kunna nyttomaximera sina 

egenintressen. Positive accounting theory förklarar att företagsledningen kan påverka 

skuldsättningsgraden om det finns incitament att frivilliga skuldkontrakt bryts, vilket kan förklara 

variationer i efterlevnadsgraden av redovisningsreglering (Sinha, 2008). 

5.3.7 Ålder 

Hypotes 7: Äldre företag tenderar att efterleva redovisningsregler (IFRS 13) i större utsträckning 

än yngre företag. 

Företagets ålder har ett B-värde på 0,000 vilket indikerar att ålder inte har någon påverkan på 

efterlevnaden. Signifikansnivån är 0,460 vilket innebär att resultatet inte är signifikant på en 5%-

nivå och studiens hypotes kan inte stärkas. Ålderns påverkan på efterlevnadsgraden kan inte heller 

förklaras av den tidigare forskningen då de tidigare forskarna funnit antingen ett positivt eller 

negativt samband. 

Enligt Glaum och Street (2003) och Owusu-Ansah (1998) finns det ett positivt samband mellan 

företagens ålder och dess efterlevnadsgrad. Anledningen till detta menar författarna är att nya 

företag fokuserar mer på produkt- och marknadsutveckling än dess redovisning. Nya företag kan 

även påverkas negativt vid informationsutgivning av framtidsutsikter och marknadsplaner. De 

större företagen tenderar inte att påverkas lika mycket då de anses konkurrenskraftiga på 

marknaden. Akhtaruddin (2005) kommer dock fram till att det inte finns något samband mellan 

företagets ålder och efterlevnad.  
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6. Slutdiskussion 

 
Studiens avslutande kapitel presenterar studiens slutsats följt av studiens teoretiska bidrag, 

praktiska bidrag, tillförlitlighet och begränsningar samt förslag till vidare forskning.

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien 

efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, 

revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. Studien påvisar en 

relativt låg genomsnittlig efterlevnadsgrad på 68,2% år 2018, dock en förbättring från år 2013, då 

genomsnittliga efterlevnadsgraden var 66,7 %. Resultatet påvisar också att länderna inom 

Skandinavien skiljer sig i efterlevnadsgraden av upplysningskraven trots att de tillhör samma 

kluster. Under år 2018 efterlever Sverige upplysningskraven i IFRS 13 till 71,2%, medan Danmark 

och Norge efterlever till 65,1% respektive 68,3%. 

Studiens resultat påvisar att endast två av studiens sju oberoende variabler, företagsstorlek och 

revisionsbyrå, har en signifikant betydelse och säkerställer att det föreligger ett samband gentemot 

efterlevnadsgraden. Detta innebär att större företag efterlever upplysningskraven i IFRS 13 i större 

utsträckning än mindre företag, vilket även Dye (1985) och Lopes och Rodrigues (2007) finner i 

sina studier. De menar att större företag har tillgång till mer komplexa redovisningssystem vilket 

leder till att informationsgivning kan framställas till en lägre kostnad. Signaleringsteorin förklarar 

att större företag är måna om sina investerare vilket enligt Zhang och Wiersema (2009) innebär att 

de vill signalera information för att skapa trovärdighet. Detta kan således indikera på en högre 

regelefterlevnad. 

Företag som revideras av PwC efterlever upplysningskraven i lägre utsträckning än företag som 

revideras av övriga. Detta faller i linje med Siekkinens (2017) och Wallace och Nasers (1995) 

studier som också påvisar negativa samband. Siekkinen (2017) menar dock att större 

revisionsbyråer har en positiv påverkan på efterlevnadsgraden om landet har ett starkt 

investerarskydd. Enligt Leuz (2010) har Skandinavien ett svagt investerarskydd vilket kan förklara 

den negativa påverkan i denna studie. 

Resterande variabler påvisade inga signifikanta resultat och kan därmed inte säkerställa att det 

föreligger ett samband. Studien kan därmed inte stärka eller motsätta sig tidigare forskning i någon 

vidare mening gällande dessa variabler. 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Studien ämnar fylla det forskningsgap som finns kring studier av denna karaktär genom avsaknaden 

av forskning kring IFRS 13 i kombination med Skandinaviens påvisade låga efterlevnadsgrad. 

Tidigare forskning (Amiraslani et al., 2013; Ernstberger et al., 2012; Glaum et al., 2013) studerar 

främst andra delar av IFRS, varvid ett av studiens teoretiska bidrag utvidgar forskningen kring den 

specifika standarden. Studiens resultat visar variationen i efterlevnadsgraden av IFRS 13 hos 

skandinaviska företag, samt vad som kan förklara variationen. Genom att undersöka efterlevnaden 

av IFRS 13 ges utrymme för företag att förbättra sina nivåer att följa redovisningsreglering. 

Ett annat teoretiskt bidrag handlar om att stärka tidigare funna samband, dock kan resultatet från 

denna studie endast stärka samband mellan efterlevnaden och två oberoende variabler, 

företagsstorlek och revisionsbyrå. Övriga variabler påvisade inga signifikanta resultat varvid inga 

samband kan förklaras. 

6.3 Praktiskt bidrag  

Studiens praktiska bidrag riktar sig främst till kapitalmarknadens intressenter och 

redovisningsorganet IASB för att kunna ge en insikt i hur börsnoterade företag i Skandinavien 

efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13. Investerare vill ha tillgång till information för att kunna 

fatta välgrundade beslut på kapitalmarknaden, varvid det är av vikt att tillhandahålla och följa 

redovisningsstandarder. Denna studie uppmärksammar investerare om att det finns brister hos 

skandinaviska företag gällande efterlevnaden av vissa upplysningskrav i IFRS 13. Studien bidrar 

således genom att informera investerare att beskåda årsredovisningarna med ett kritiskt 

förhållningssätt. 

IASB:s mål är att göra den finansiella rapporteringen jämförbar för kapitalmarknaden, och därför är 

denna studie intressant för redovisningsorganet. För att finansiell information skall anses vara 

jämförbar är det av vikt att företag följer den reglering som finns. Genom denna studie får IASB 

tillgång till information gällande IFRS 13, vilket kan främja arbetet och utvecklingen kring 

standarden. Studiens påvisade låga efterlevnadsgrad av IFRS 13 hjälper till att förstå innebörden av 

betydelsen för IASB:s utvecklingsarbete, och detta kan också uppmärksamma fortsatt arbete och 

utveckling kring andra redovisningsstandarder. 

Studiens resultat kan också vara till nytta för revisionsbyråer genom att belysa vilka 

upplysningskrav inom IFRS 13 som brister hos de skandinaviska företagen. Detta för att främja 

arbetet kring att kvalitetsförbättra finansiella rapporter till att nå de krav som ställs av gällande 

reglering 
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6.4 Tillförlitlighet och begränsningar 

Studiens resultat avseende Skandinaviens låga efterlevnadsgrad kan förklaras utifrån olika aspekter. 

Det kan bero på att Skandinavien är svaga när det kommer till att följa redovisningsstandarden 

IFRS 13, men det kan också bero på de subjektiva bedömningar som åligger granskningsprocessen i 

denna studie. Varje bedömningskrav är en tolkningsfråga och eftersom årsredovisningarna 

granskats av båda uppsatsförfattarna skapar detta en osäkerhet i bedömningen. Under 

granskningsprocessen uppstod flera fall där avvägningar om företagen skulle tilldelas 1 poäng eller 

0 poäng, detta på grund av att tydligheten kring bedömningspunkterna var svåravgörliga. I många 

av dessa fall tilldelades företagen 0 poäng, vilket kan ha påverkat den genomsnittliga 

efterlevnadsgraden. Detta leder också till en högre risk för bedömningsfel, även om detta beaktades 

vid bestämmandet om poängsättningen. Studien klargör detta i metodkapitlet. 

Studiens urval består av de 60 största börsnoterade företagen mätt per omsättning i Sverige, 

Danmark och Norge, detta påverkade den oberoende variabeln revisionsbyrå. Det är vanligt att stora 

företag revideras av Big 4-företag, vilket var fallet i denna studie, då endast ett företag i Norge lät 

sig revideras av ett icke Big 4-företag. För att kunna mäta variabeln revisionsbyrå omkonstruerades 

detta där förhållandet blev PwC mot övriga, där PwC var den största revisionsbyrån mätt per 

omsättning. Detta för att kunna jämföra om det fanns skillnader. 

Studien resulterar i många icke signifikanta resultat vilket kan bero på studiens få observationer, 

detta kräver starka samband för att ge signifikanta resultat. Det kan också bero på att studien bygger 

på fel variabler. Sannolikheten för detta är dock liten eftersom variablerna som studien tillämpar är 

sådana som många tidigare forskare studerat. Variablerna anses därför relevanta för studier av 

denna karaktär. 

De kontinuerliga variablerna företagsstorlek, skuldsättningsgrad och ålder kan anses ha en hög 

trovärdighet då det rör faktiska siffror och utgörs inte av subjektiva bedömningar av 

uppsatsförfattarna. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning påvisar inga entydiga resultat, likt denna studie, och detta ger en grund till vidare 

forskning. 

Denna studie fokuserar endast på de upplysningskrav som återges i IFRS 13 punkt 93, där förslag 

till vidare forskning är att anamma andra delar av IFRS 13. Detta skulle innebära att forskningen 

utvidgas till att se till redovisningsstandarden som helhet. Ett annat förslag är att undersöka mer 

specifika områden inom punkt 93. Förslagsvis området gällande värderingstekniken i nivå 3 
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eftersom denna värderingsteknik är mest subjektiv. Detta skulle höja kvaliteten och pålitligheten i 

granskningsprocessen eftersom forskare blir avgränsade till specifik information. Det skulle även ge 

en mer rättvisande bild över företagens tillämpningsnivå. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att bredda studien till övriga Europa för att kunna 

generalisera studiens resultat, detta skulle indikera om variation finns mellan institutionella och 

kulturella förhållanden. Ytterligare förslag till vidare forskning är att fokusera på mindre- och 

medelstora företag, då denna studie bygger på stora företag. Detta skulle påvisa skillnader i 

företagsstorlek och eventuella orsakssamband däremellan. 

Ett sista förslag till vidare forskning är att se till kvantitet i företags årsredovisningar snarare än 

kvalitet som denna studie fokuserar på. Istället för att bedöma informationskvaliteten kan forskare 

se till informationsmängd där information exempelvis mäts i antal tecken. En bedömning av 

informationsmängd skulle ge ett intressant resultat eftersom information kan vara till nytta oavsett 

om den är reglerad eller inte. 
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Bilaga 1 IFRS 13 punkt 93 

93. I syfte att uppnå målen i punkt 91 ska ett företag åtminstone lämna följande information för 

varje klass av tillgångar och skulder (se punkt 94 för information om att bestämma lämpliga klasser 

av tillgångar och skulder) som värderas till verkligt värde (inbegripet värderingar baserade på 

verkligt värde inom tillämpningsområdet för denna standard) i rapporten över finansiell ställning 

efter första redovisningen: 

a) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, värderingen till 

verkligt värde vid rapportperiodens slut, och för icke återkommande värderingar till verkligt 

värde, skälen till värderingen. Återkommande värderingar av tillgångar och skulder till 

verkligt värde är sådana värderingar som andra IFRS kräver eller tillåter i rapporten över 

finansiell ställning vid rapportperiodens slut. Icke återkommande värderingar av tillgångar 

eller skulder till verkligt värde är sådana värderingar som andra IFRS i vissa fall kräver eller 

tillåter i rapporten över finansiell ställning (exempelvis när ett företag värderar en tillgång 

som innehas för försäljning till verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljning i 

enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 

verksamheter, på grund av att tillgångens verkliga värde efter avdrag för kostnader för 

försäljning är lägre än dess redovisade värde). 

 

b) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, den nivå i 

hierarkin som värderingarna till verkligt värde hänförs till i sin helhet (Nivå 1, 2 eller 3). 

 

c) För tillgångar och skulder som innehas vid rapportperiodens slut och som återkommande 

värderas till verkligt värde, beloppen för eventuella överföringar mellan Nivå 1 och Nivå 2 i 

hierarkin för verkligt värde, skälen till dessa överföringar och företagets principer för att 

bestämma när överföringar mellan nivåerna anses ha ägt rum (se punkt 95). Upplysning ska 

lämnas om överföring till varje nivå, och varje sådan överföring ska diskuteras skilt från 

överföringar från varje nivå. 

 

d) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till 

Nivå 2 och Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av värderingstekniken eller 

värderingsteknikerna och de indata som använts vid värderingen till verkligt värde. Om det 

har skett en förändring i värderingsteknik (exempelvis en ändring från en marknadsansats 

till avkastningsvärdeansatsen eller användning av en ytterligare värderingsteknik) ska 

företaget lämna information om denna förändring och skälet eller skälen till förändringen. 



 

46 

 

För värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde ska 

ett företag lämna kvantitativ information om betydande icke observerbara indata som 

använts vid värderingen till verkligt värde. Ett företag måste inte sammanställa kvantitativ 

information för att uppfylla detta upplysningskrav om kvantitativa icke observerbara indata 

inte tas fram av företaget vid värderingen till verkligt värde (exempelvis när ett företag 

använder priser från föregående transaktioner eller prisuppgifter från tredje part utan 

justering). När denna information lämnas kan dock inte företaget bortse från kvantitativa 

icke observerbara indata som är betydande för värderingen till verkligt värde och som är 

rimligen tillgängliga för företaget. 

 

e) För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin, en 

avstämning av ingående och utgående balanser, med separat information om förändringar 

under perioden som kan tillskrivas 

i. den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i resultatet samt den 

eller de poster i resultatet där dessa vinster eller förluster redovisas, 

ii. den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i Övrigt totalresultat 

samt den eller de poster i Övrigt totalresultat där dessa vinster eller förluster 

redovisas, 

iii. inköp, försäljningar, emissioner och betalningar (separat information om var och en 

av dessa typer av förändringar), 

iv. beloppen för eventuella överföringar till eller från Nivå 3 i hierarkin för verkligt 

värde, skälen till dessa överföringar och företagets principer för att bestämma när 

överföringar mellan nivåerna anses ha ägt rum (se punkt 95); upplysning ska lämnas 

om överföringar till Nivå 3, och varje sådan överföring ska diskuteras skilt från 

överföringar från Nivå 3. 

f) För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin för 

verkligt värde, beloppet av den totala vinst eller förlust för perioden i (e) (i) som ingår i 

resultatet och kan tillskrivas förändringen i orealiserad vinst eller förlust på dessa tillgångar 

och skulder som innehas i slutet av rapportperioden, samt den post eller poster i resultatet 

där denna orealiserade vinst eller förlust har redovisats. 

 

g) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till 

Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av de värderingsprocesser som företaget 
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använder (exempelvis hur ett företag bestämmer sina principer och förfaranden för 

värdering och hur det analyserar förändringar i värderingarna till verkligt värde mellan 

perioder). 

 

h) För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin för 

verkligt värde: 

i. För alla sådana värderingar, en förklarande beskrivning av hur känslig värderingen 

till verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata, om en förändring i 

dessa indata till ett annat belopp skulle kunna leda till en betydligt högre eller lägre 

värdering till verkligt värde. Om det finns inbördes samband mellan dessa indata och 

andra icke observerbara indata i värderingen till verkligt värde ska ett företag även 

lämna en beskrivning av dessa samband och av hur de skulle kunna öka eller minska 

effekten av förändringar i icke observerbara indata på värderingen till verkligt värde. 

I syfte att uppfylla detta upplysningskrav ska den förklarande beskrivningen av 

känsligheten för förändringar hos icke observerbara indata åtminstone omfatta de 

icke observerbara indata som upplysningarna avser i (d). 

ii. För finansiella tillgångar och finansiella skulder, om en ändring i icke observerbara 

indata i syfte att återspegla möjliga alternativa antaganden skulle förändra det 

verkliga värdet i betydande utsträckning, ska ett företag ange detta och lämna 

upplysning om effekten av dessa ändringar. Företaget ska upplysa om hur effekten 

av en ändring till ett rimligt möjligt alternativt antagande beräknats. I detta syfte ska 

bedömningen av betydelse göras med hänsyn till resultatet, och samtliga tillgångar 

eller skulder, eller, när ändringar av det verkliga värdet redovisas i övrigt 

totalresultat, totalt eget kapital. 

i) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, om den maximala 

och bästa användningen av en icke-finansiell tillgång är en annan än dess nuvarande 

användning, ska ett företag upplysa om detta och skälet till att den icke-finansiella tillgången 

används på ett annat sätt än det maximala och bästa. 
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Bilaga 2 Poängsättning av IFRS 13 punkt 93 

Sverige 

 2018   2013  

 Total poäng  Procent Total poäng  Procent 

 

93. A)  

Ja 52  98,11% 52  98,11% 

Nej 1  1,89% 1  1,89% 

N/A 0  - 0  - 

93. B) 

Ja 49  92,45% 48  90,57% 

Nej 4  7,55% 5  9,43% 

N/A 0  - 0  - 

93. C) 

Ja 0  - 1  1,89% 

Nej 3  5,66% 3  5,66% 

N/A 50  94,34% 49  92,45% 

93. D) 

Ja 33  62,2% 34  64,15% 

Nej 19  35,85% 18  33,96% 

N/A 1  1,89% 1  1,89% 

93. E.i) 

Ja 28  52,83% 19  35,85% 

Nej 6  11,32% 10  18,87% 

N/A 19  35,84% 24  45,28% 

93. E.ii) 

Ja 15  28,30% 6  11,32% 

Nej 18  33,96% 22  41,51% 

N/A 20  37,74% 25  47,17% 

93. E.iii) 

Ja 19  35,85% 13  24,53% 

Nej 14  26,42% 15  28,30% 

N/A 20  37,74% 25  47,17% 
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93. E.iv) 

Ja 4  7,55% 3  5,66% 

Nej 5  9,43% 3  5,66% 

N/A 44  83,02% 47  88,68% 

 

93. F) 

Ja 22  41,51% 18  33,96% 

Nej 13  24,53% 11  20,75% 

N/A 18  33,96% 24  45,28% 

93. G) 

Ja 23  43,40% 19  35,85% 

Nej 11  20,75% 10  18,87% 

N/A 19  35,85% 24  45,28% 

93. H.i) 

Ja 13  24,53% 5  9,43% 

Nej 20  37,74% 24  45,28% 

N/A 20  37,74% 24  45,28% 

93. H.ii) 

Ja 9  16,98% 6  11,32% 

Nej 23  43,40% 23  43,40% 

N/A 21  39,62% 24  45,28% 

93. I) 

Ja 10  18,87% 10  18,87% 

Nej 0  - 0  - 

N/A 43  81,13% 43  81,13% 
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Danmark 

 2018   2013  

 Total poäng  Procent Total poäng  Procent 

 

93. A)  

Ja 38  97,44% 36  92,31% 

Nej 1  2,56% 3  7,69% 

N/A 0  - 0  - 

93. B) 

Ja 32  82,05% 31  79,49% 

Nej 7  17,95% 8  20,51% 

N/A 0  - 0  - 

93. C) 

Ja 1  2,56% 0  - 

Nej 10  25,64% 14  35,90% 

N/A 28  71,79% 25  64,10% 

93. D) 

Ja 30  76,92% 24  61,54% 

Nej 9  23,08% 13  33,33% 

N/A 0  - 2  5,13% 

93. E.i) 

Ja 13  33,33% 10  25,64% 

Nej 11  28,21% 12  30,77% 

N/A 15  38,46% 17  43,59% 

93. E.ii) 

Ja 6  15,38% 4  10,26% 

Nej 17  43,59% 17  43,59% 

N/A 16  41,03% 18  46,15% 

93. E.iii) 

Ja 8  20,51% 10  25,64% 

Nej 18  46,15% 14  35,90% 

N/A 13  33,33% 15  38,46% 
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93. E.iv) 

Ja 1  2,56% 2  5,13% 

Nej 3  7,69% 5  12,82% 

N/A 35  89,74% 32  82,05% 

93. F) 

Ja 11  28,21% 11  28,21% 

Nej 15  38,46% 12  30,77% 

N/A 13  33,33% 16  41,03% 

93. G) 

Ja 20  51,28% 13  33,33% 

Nej 6  15,38% 11  28,21% 

N/A 13  33,33% 15  38,46% 

93. H.i) 

Ja 9  23,08% 5  12,82% 

Nej 13  33,33% 16  41,03% 

N/A 17  43,59% 18  46,15% 

93. H.ii) 

Ja 5  12,82% 6  15,38% 

Nej 15  28,46% 16  41,03% 

N/A 19  48,72% 17  43,59% 

93. I) 

Ja 0  - 1  2,56% 

Nej 0  - 2  5,13% 

N/A 39  100% 36  92,31% 
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Norge 

 2018   2013  

 Total poäng  Procent Total poäng  Procent 

 

93. A)  

Ja 46  97,87% 45  95,74% 

Nej 1  2,13% 2  4,26% 

N/A 0  - 0  - 

93. B) 

Ja 44  93,61% 45  95,74% 

Nej 3  6,38% 2  4,26% 

N/A 0  - 0  - 

93. C) 

Ja 1  2,13% 1  2,13% 

Nej 18  38,30% 19  40,43% 

N/A 28  59,57% 27  57,45% 

93. D) 

Ja 37  78,72% 40  85,11% 

Nej 9  19,15% 7  14,89% 

N/A 1  2,13% 0  - 

93. E.i) 

Ja 20  42,55% 15  31,91% 

Nej 11  23,40% 11  23,40% 

N/A 16  34,04% 21  44,68% 

93. E.ii) 

Ja 14  29,79% 12  25,53% 

Nej 16  34,04% 12  25,53% 

N/A 17  36,17% 23  48,94% 

93. E.iii) 

Ja 13  27,66% 12  25,53% 

Nej 20  42,55% 16  34,04% 

N/A 14  29,79% 19  40,43% 
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93. E.iv) 

Ja 3  6,38% 3  6,38% 

Nej 14  29,79% 10  21,28% 

N/A 30  63,82% 34  72,34% 

93. F) 

Ja 19  40,43% 16  34,04% 

Nej 14  29,79% 12  25,53% 

N/A 14  29,79% 19  40,43% 

93. G) 

Ja 26  55,32% 24  51,06% 

Nej 7  14,89% 4  8,51% 

N/A 14  29,79% 19  40,43% 

93. H.i) 

Ja 14  29,79% 10  21,28% 

Nej 18  37,30% 17  36,17% 

N/A 15  31,91% 20  42,55% 

93. H.ii) 

Ja 13  27,66% 9  19,15% 

Nej 18  38,30% 16  34,04% 

N/A 16  34,04% 22  46,81% 

93. I) 

Ja 2  4,26% 2  4,36% 

Nej 0  - 0  - 

N/A 45  95,74% 45  95,74% 

 

 

 

 


