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Förord  

”Ser inte skogen för alla träd: En studie om skogsbolags regelefterlevnad” är en kandidatuppsats 

som undersöker regelefterlevnaden av upplysningskraven i IAS 41 samt IFRS 13. Uppsatsen 

skrevs inom Institutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns Högskola. Vi vill tacka våra 

handledare Bengt Lindström och Jurek Millak för deras stöd och vägledning. Vi vill även tacka 

våra opponenter för deras synpunkter.  
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Bakgrund: 

1990 påbörjades arbetet med skapa ett gemensamt regelverk för skog- och jordbruk. 2001 

utmynnades det i IASB:s standard IAS 41. Den stora förändringen från att gå från nationella 

regler till IAS 41 blev att tillgångar och skulder skulle redovisas till verkligt värde istället för 

historisk anskaffningskostnad. Reglerna för att fastställa verkligt värde är komplicerade och 

därför framtogs år 2010 IFRS 13 för att harmonisera beräkningar till verkligt värde. Det är 

genom upplysningar i företagens årsrapporter som företagen visar att de uppfyller 

upplysningskraven.  

 

Genom en komparativ undersökning av flera länder som rapporterar enligt IFRS syftar studien 

att berika forskningsfältet rörande regelefterlevnad för skogsbolag som rapporterar enligt IAS 41 

och den nyare standarden IFRS 13. 

 

För att besvara syftet undersöker studien om det finns några skillnader i regelefterlevnad mellan 

skogsbolag i olika nationer och vad eventuella skillnader kan bero på. Vi har ställt upp följande 

forskningsfrågor: 

 Hur ser regelefterlevnaden av upplysningskrav ut som är ställda i IAS 41 och IFRS 13 av 

skogsbolag. 

 Har företagsspecifika faktorer ett samband med graden av efterlevnad. 

 

Teori: 

Det finns en mängd olika förklaringar på varför ett företag väljer att uppfylla en regel eller inte. 

Denna studie tar upp intensiteten på tillsynsorgan, ett mått framtaget av Jackson och Roe (2009). 

Jackson och Roe (2009) menar att högre budget och större antal anställda tillåter tillsynsorganet 



 

 

att utreda anklagelser, genomföra undersökningar, revidera fler företag och att agera mer 

frekvent för att åtgärda, förebygga och straffa felaktigheter (Jackson & Roe 2009). I teorin 

kommer ett tillsynsorgan som är mer aktivt bidra till en högre kvalité på finansiella rapporter 

(Brown, Preiato & Tarca 2014). Carvajal och Elliot (2009) menar också att icke efterlevnad är en 

viktig angelägenhet då kredibiliteten i finansiella marknader förlitar sig på effektiv disciplin med 

en verklig risk för konsekvenser av att inte efterleva lagen. Om tillsynsorganen är passiva och 

misskötsel inte medför konsekvenser kan det erodera trovärdigheten i finansiella marknader.  

 

Metod:  

Undersökningen är en komparativ granskning av regelefterlevnad av IAS 41 och IFRS 13. 

Undersökningen urval består av 17 stycken bolag från fyra olika nationer. Vi har utgått från två 

kodningsmaller en för IAS 41 och en för IFRS 13 som hjälper oss att tolka om ett företag har 

uppfyllt upplysningskravet eller inte. Empirin sammanställs till ett upplysningsindex där 

samtliga uppfyllda upplysningar delas på samtliga möjliga upplysningar. Därefter testar vi först 

om det finns en skillnad i medelvärdena av upplysningsindex mellan de fyra länderna med ett 

ANOVA-test. För att sist testa undersökningens hypoteser om företagsspecifika faktorer med T-

test.  

 

Resultat: 

Undersökningen kunde inte hitta en statistisk skillnad mellan regelefterlevnad av de fyra 

nationerna och inte heller ett statistiskt signifikant samband mellan hypoteserna om 

företagsspecifika faktorer och regelefterlevnad.  

 

Nyckelord: IAS 41, IFRS 13, redovisning, regelefterlevnad, upplysningskrav 
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Background:  

1990 the work begun to create a common framework for forestry and agriculture. 2001 the work 

resulted in IAS 41 made by IASB. The major change from going from national rules to IAS 41 

was that assets and liabilities needed to be calculated to fair value instead of historical cost. The 

rules to compute fair value is complicated and therefore 2010 IASB released IFRS 13 to 

harmonize the how companies computed fair value. It is through the company’s annual report 

that they show compliance with IAS 41 and IFRS 13. 

 

By doing a comparative study of several countries that report according to IFRS, the purpose of 

the study is to extend the field of research for forestry companies that reports according to IAS 

41 and the new standard IFRS 13.  

 

To answer the purpose, we examine if there are any differences in compliance between forestry 

companies in different countries and what any differences can be caused by. We designed two 

questions to answer the goal of this study.  

 How are the compliance with the disclosure requirements in IAS 41 and IFRS 13. 

 Have company-specific factors any correlation with compliance.  

 

Theory:  

There are a multitude of possibly explanations on why a company choose to comply or not 

comply with disclosure requirements. This study examines the intensity of supervisory body. A 

measurement made designed by Jackson and Roe (2009). Jackson and Roe (2009) argue that 

with a higher budget and a greater amount of staff the organization can investigate more 

accusations, prevent and punish non-compliance. In theory an authority that is more active will 



 

 

provided higher quality of the financial reports. Carvajal and Elliot (2009) also argue that non-

compliance is an important issue because the credibility of financial markets relies on effective 

discipline and real consequences on non-compliance. If a supervisory body is passive and non-

compliance does not lead to any consequences it can erode the credibility in financial markets.  

 

Method:  

The study is a comparative investigation on compliance of IAS 41 and IFRS 13. The study 

selection are 17 forestry companies from four different nations. We have developed two 

interpretations guides to help us determine if a company comply with IAS 41 and IFRS 13. This 

data is then computed to a disclosure index there every fulfilled disclosure is divided by all 

possibly disclosures. Then we tested if there were a difference in mean compliance between the 

four nations with an Anova-test. Lastly we tested if there were a correlation between our 

hypothesis and compliance with a t-test.  

 

Results:  

The study could not find a statistical significant difference between compliance and the four 

nations nor could we find a correlation between our hypothesis and compliance.  

 

Key words: IAS 41, IFRS 13, accounting, compliance, disclosure   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund till IFRS/IAS  

Det internationella arbetet med att harmonisera reglerna kring redovisning påbörjades genom att 

International Accounting Standards Committee (IASC) bildades 1973 i London efter en 

överenskommelse mellan 16 redovisningsorganisationer verksamma runt om i världen 

(Camffermann & Zeff 2007). Syftet var att man ville öka jämförbarheten i redovisningen för 

företag från olika delar av världen (Sundgren & Nilsson & Nilsson 2013). Under 2001 kom 

IASC att ersättas med International Accounting Standards Board (IASB) (Nobes & Parker 2012). 

Målet för IASB är “att förse världens integrerade kapitalmarknader med ett gemensamt språk för 

finansiell rapportering” (IASB 2016a).  

 

Arbetet som IASB gör och som IASC gjorde resulterar i standarder som ska följas av de bolag i 

de länder som har valt att följa regelverket. Standarder utgivna av IASC kallas för International 

Accounting Standard (IAS) och standarder utgivna av IASB kallas för International Financial 

Reporting Standards (IFRS) (Sundgren & Nilsson & Nilsson 2013). När IASB ersatte IASC 

2001 valde IASB att behålla de standarder som IASC hade gett ut. Den första januari 2016 fanns 

det 25 stycken IAS och 16 stycken IFRS utgivna av IASB (IASB 2016b).  

 

År 2002 beslutade EU att IAS/IFRS skulle bli obligatoriskt för samtliga noterade bolag inom EU 

(förordning 1606/2002). Innan IAS/IFRS blev obligatoriskt för noterade bolag styrdes 

redovisningen av nationella redovisningsregler, även om dessa till stor del var påverkade av 

IAS/IFRS. Däremot godkänns inte ändringar och tillägg i IAS/IFRS direkt, utan måste först 

godkännas av Europeiska kommissionen innan de blir obligatoriskt för noterade bolag inom EU 

att använda dem.  

 

I dagsläget är det 147 stycken länder som rapporterar enligt IFRS (IASB 2016c). 

 

1.2 Skogsindustrin 

I Europeiska Unionen utgörs 41 % av landmassan skogsmark, 182 miljoner hektar. Skog är 

viktigt från flera synpunkter, den utgör ett habitat för djur, ger människor naturupplevelser och är 
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en viktig industri för många nationer. 2015 var 537 000 människor sysselsatta med skog och 

skogsavverkning och 60 % av totala skogsmarken är privatägd i Europeiska Unionen (Eurostat 

2016). Skog som en investering har fått ökat intresse då skog ses som ett möjligt alternativ och 

långsiktigt hållbar investering. Detta då skog kan bli en vital hållbar energikälla och ses som ett 

instrumentalt verktyg för att lindra effekterna av globaluppvärmning (Forskning och Framsteg 

2016).  

 

I och med skogens ökade användningsområden har PWC uppmärksammat ett intresse av hur IAS 

41 har blivit implementerat över olika geografiska områden och ett större intresse om finansiell 

rapportering om stående timmer (PWC 2009, 2011). PWC:s rapporter konkluderar också att trots 

rigorösa krav på finansiella upplysningar så behövs förbättrad transparens om upplysningar 

rörande värdet på stående timmer och effekten av antaganden som ligger till grund vid 

beräkningar till verkligt värde. 

 

1.3 Regelverk för skogsindustrin 

1990 påbörjades arbetet att skapa ett gemensamt regelverk för jordbruk och skogsindustrin av 

IASC, 2001 utmynnade det arbetet i utfästelsen av IAS 41 (Elad 2004). Tidigare har jordbruk 

och skogsindustrin bland annat regleras av “Farm Accountancy Data Network" (FADN) som 

etablerades av Europeiska kommissionen 1965, franska “Plan Comptable Général Agricolé” och 

Australienska AASB 1037 “Self-Generating and Regenerating Assets” (Herbohn & Herbohn 

2006). Utfästelsen av IAS 41 förändrade redovisning av jordbruk och skogsindustrin från att vara 

ett område styrt av nationella regler till att istället styras av globala regler (Goncalves & Lopes 

2015).  

 

Den stora skillnaden som IAS 41 medförde var att företag nu blev tvungna att redovisa sina 

tillgångar till verkligt värde istället för till historiskt anskaffningsvärde (Sundgren & Nilsson & 

Nilsson & 2013). Reglerna kring värdering till verkligt värde är komplicerade och var från 

början uppdelade med liknande skrivelser i flera olika standarder. För att harmonisera detta 

införde IASB 2011 en ny standard som reglerade värdering till verkligt värde, IFRS 13. IFRS 13 

började tillämpas från och med första januari 2013. 
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1.4 Upplysningar 

Upplysningar är kommunikation om ett företags finansiella position och prestation, vilket 

implicerar presentation av tillräcklig information för att kunna utföra en rimlig utvärdering av 

risk och värde av ett företag (Owusu-Ansah 1998). Det obligatoriska införandet av IFRS har höjt 

förväntningar att redovisningspraxis kommer att bli mer homogen och mer jämförbar. 

Förespråkare för IFRS menar att ett gemensamt regelverk försäkrar att liknande transaktioner blir 

behandlade på samma sätt mellan företag oavsett land (Amiraslani & Iatridis & Pope 2013).  

 

1.5 Problemformulering  

Att undersöka obligatoriska finansiella upplysningar kan på förhand anses som bortkastad tid 

men ett flertal studier har identifierat att företag i olika grad inte efterlevt upplysningskraven i 

IAS 41 (Goncalves & Lopes 2015; Elad & Herbohn 2011).  

 

Att undersökningar har identifierat varierande grad av regelefterlevnad kan bero på att 

redovisningspraxis inte enbart påverkas av aktuella standarder utan påverkas också av nationella 

institutioner. Nobes identifierade exempelvis att faktorer som orsakade nationella skillnader 

innan införandet av IFRS i Europeiska Unionen går att identifiera idag (Kvaal & Nobes 2010; 

Nobes 2006).  

 

Leuz (2010) menar att ett lands reglerande organ (t.ex. rådet för finansiell rapportering, 

riksdagen) skiljer sig mellan länderna och dess utveckling påverkar rollen som företagens 

publicerade rapporter har i ekonomin, vilket i sin tur påverkar informationsbehoven hos 

nyckelparter i ekonomin.  

 

Vidare resonerar Leuz (2010) att hur länder hanterar finansiering av investeringsmöjligheter, hur 

de skyddar investerare och hur de reducerar informationsasymmetrin påverkar syftet med 

finansiella rapporter. I länder med stora kapitalmarknader, spritt ägarskap, omfattande rättigheter 

till investerare, tenderar att ha högre grad av finansiella upplysningar än länder med mindre 

kapitalmarknad, mer koncentrerat ägarskap och mindre rättigheter till investerare (Leuz 2010).  
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Tidigare studier har studerat sambandet mellan företagsspecifika faktorer och graden av 

efterlevnad. Glaum, Schmidt, Street och Vogel (2013) fann att nationella såväl som 

företagsspecifika faktorer har ett samband med regelefterlevnaden av IAS 36 som reglerar 

nedskrivning av tillgångar. Vidare menar Glaum et al. (2013) att regelefterlevnad kan simultant 

påverkas av både nationella och företagsspecifika faktorer.  

 

Amiraslani, Iatridis och Pope (2013) använde Leuz (2010) klustermodell för att utreda vilka 

bakomliggande faktorer som kan påverka regelefterlevnad vid nedskrivning av goodwill. Studien 

visar på att det fortfarande varierar i regelefterlevnad i Europeiska Unionen och att det finns ett 

samband att högre regelefterlevnad tenderar att vara i länder med starkare upprätthållning av 

IFRS.  

 

Implementering av IAS 41 skedde under stark opposition från berörda aktörer som resonerade att 

avsaknaden av en aktiv marknad för biologiska tillgångar innebär subjektiva antaganden för att 

fastställa ett uppskattat verkligt värde, vilket kan resultera i olika beräkningar som kan försvåra 

jämförbarheten mellan företag (Elad 2007).  

 

Detta blir problematiskt vid tillgångar som är mer komplexa att värdera än andra tillgångar. Vid 

komplexa tillgångar krävs det en större kompetens hos dem som bedömer värdet. Det ökar också 

ansvaret hos företag att se till information rörande värdering finns med i den finansiella 

rapporten, samt att informationen stämmer överens med hur värderingen görs i praktiken.  

 

Skog är exempel på en komplex tillgång då skogsföretag har enorma arealer produktiv mark och 

stora arealer skog gör det svårare att uppskatta mängden skog. Andra faktorer som ökar 

komplexiteten är geografiska skillnader, att skogens tillväxt är beroende av klimat och markens 

bördighet samt långa rotationsperioder som kan vara mellan 10-100 år gör att företag måste ta 

hänsyn till prisutveckling över en längre period (Lorentzon 2011).  

 

Lorentzons studie visade att svenska skogsbolag uteslutande har valt att använda sig av den 

metoden där man beräknar det verkliga värdet på skogen med hjälp av nuvärdet av förväntade 

nettoinbetalningar. I andra studier utförda av PWC (2009, 2011) framkom det att en minoritet av 
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skogsbolagen kunde värdera enligt nivå 1 i verkligt värde hierarkin. Den vanligare metoden var 

istället att använda sig av olika nuvärdesberäkningar för att fastställa det verkliga värdet på sina 

skogstillgångar. Vid beräkning av nuvärdet antogs många faktorer som priset på timmer, 

tillväxttakt, påverkan av globaluppvärmning, skördeplaner, kostnader för skogsvård, transport 

mm (Lorentzon 2011). 

 

På grund av att företag med skogstillgångar tenderar enligt tidigare studier (Elad & Hebohn 

2011; Goncalves & Lopez 2015; Lorentzon 2011; PWC 2009, 2011) att värdera tillgångarna 

enligt den tredje nivån behöver de lämna mer omfattande upplysningar om värderingen i sina 

årsredovisningar. Effekten av de ökade kraven är att hur väl företagen följer IAS 41 och IFRS 13 

påverkar nyttigheten av redovisade siffror och regelavvikelser riskerar att resultera i minskad 

jämförbarhet mellan företag. 

 

När skog betraktas som en alltmer viktigare investering, ekonomisk och för miljön, är det viktigt 

att intressenter kan förstå den finansiella information som skogsbolag redovisar. Vi ser därför en 

nytta i att undersöka hur väl skogsbolag lever upp till upplysningskraven som ställs enligt IAS 41 

och IFRS 13. 

 

1.6 Syfte  

Genom en komparativ undersökning av flera länder som rapporterar enligt IFRS syftar studien 

att berika forskningsfältet rörande regelefterlevnad för skogsbolag som rapporterar enligt IAS 41 

och den nyare standarden IFRS 13. 

 

För att besvara syftet undersöker studien om det finns några skillnader i regelefterlevnad mellan 

skogsbolag i olika nationer och vad eventuella skillnader kan bero på. Vi har ställt upp följande 

forskningsfrågor: 

 Hur ser regelefterlevnaden av upplysningskrav ut som är ställda i IAS 41 och IFRS 13 av 

skogsbolag. 

 Har företagsspecifika faktorer ett samband med graden av efterlevnad. 
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1.7 Avgränsning  

Vi har i studien valt att avgränsa oss till fyra stycken länder som kommer undersökas. Dessa är 

Australien, Finland, Sverige och Sydafrika, samtliga länder rapporterar enligt IFRS. Anledning 

till att vi har valt dessa länder är för att vi vill täcka in ett stort geografiskt område.  
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Syftet med IFRS  

När IASB ger ut förändringar samt nya standarder till IAS/IFRS sker detta med utgångspunkten i 

IASB:s föreställningsram. Det är utifrån IASB:s förställningsram som användare ska tolka IFRS 

standarder.  

 

Syftet enligt IASB:s föreställningsram med finansiella rapporter är att kommunicera företagets 

finansiella ställning. Denna information är ämnad för intressenter som underlag för beslut i 

ekonomiska frågor. För att kunna uppnå detta syfte har IASB identifierat två huvudområden som 

är fundamentala för redovisningsinformation, den ska vara relevant och tillförlitlig (IASB:s 

föreställningsram QC5). 

 

Redovisningsinformationen anses vara relevant när den påverkar användarnas beslutfattande 

(QC6). Redovisningsinformation anses kunna påverka beslutsfattarna när den är förutsägbart, 

eller bekräftande, ofta är det en kombination av båda, då de är relaterade till varandra (QC7, 

QC10). Den är förutsägbar när den kan användas som indata för att beräkna framtida resultat, 

redovisningsinformationen behöver däremot inte vara en prognos över framtida resultat (QC8). 

Redovisningsinformationen anses vara bekräftande när den bekräftar eller ändrar tidigare gjorde 

prognoser (QC9).  

 

För att finansiella rapporter ska kunna användas måste informationen som förmedlas från den 

vara tillförlitlig. En finansiell rapport anses vara tillförlitlig när den är fullständig, neutral och fri 

från fel (QC12). En fullständig finansiell rapport innehåller all nödvändig information som en 

användare kan behöva för att förstå den (QC13). Neutral information innebär att den inte är 

vinklad, påverkad, lyfter fram specifika delar, eller på annat sätt är manipulerad för att öka 

tillförlitligheten (QC14). Att finansiella rapporter ska vara fria från fel innebär inte att den ska 

vara helt korrekt, utan bara att processen för att ta fram informationen är fri från fel (QC15). 

 

IASB har även listat fyra stycken egenskaper som ska vara till stöd för de fundamentala 

egenskaperna. Jämförbarhet, verifierbarhet, lämplighet och begriplighet är fyra kvalitativa 

egenskaper som ska finnas som ett stöd så att redovisningen är relevant och tillförlitlig (QC19).  
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2.2 Internationellt redovisningsregelverk 

2.2.1 IAS 41  

Jord- och skogsbruksverksamheter ska upprätta sin årsredovisning med hänsyn till IAS 41. 

Nedan ges en genomgång av IAS 41.  

 

Vad som avses med Jord- och skogsbruksverksamhet är: (IAS 41, p.5) 

“Jord- och skogsbruksverksamhet består av ett företags biologiska omvandling och skörd av 

biologiska tillgångar för försäljning eller för omvandling till jord- och skogsbruksprodukter eller 

till nya biologiska tillgångar” 

 

Vad som avses med en biologisk tillgång är: (IAS 41, p.5) 

“Ett levande djur eller en levande växt. 

 

Det är viktigt att hålla isär hur tillgångarna värderas. Det är bara den biologiska tillgången som 

får värderas enligt IAS 41. 

Ett enkelt exempel med ett växande träd visar detta. 

 Marken som trädet växer på ska värderas enligt IAS 16. 

 Det växande trädet ska värderas enligt IAS 41. 

 När trädet har skördats ska det värderas enligt IAS 2. 

 

Biologiska tillgångar ska värderas till verkligt värde minus kostnader för försäljning vid slutet av 

varje redovisningsperiod. Vinster eller förluster kopplade till värderingen av tillgången ska 

redovisas i den period som en uppstår (IAS 41, p. 12; p. 26). 

 

För att en tillgång ska kunna värderas till verkligt värde finns det ett antagande om att 

värderingen kan ske på ett tillförlitligt sätt (IAS 41, p. 30). Värderingen kan endast anses som 

icke tillförlitlig när det inte finns en aktiv marknaden eller att andra värderingsmetoder anses 

vara otillförlitliga. I dessa lägen ska tillgången istället värderas till historisk anskaffningskostnad 

minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
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I vissa fall kan det finnas en aktiv marknad för en kombinerad tillgång, t.ex. skogsmark. Företag 

kan då använda sig av det priset som finns på marknaden för att sedan räkna bort värdet på 

marken för att få fram värdet på den biologiska tillgången (IAS 41, p.25). 

 

  Värdet på skogsmark - Värdet på mark = Värdet på biologisk tillgång 

 

IAS 41 kräver att fysiska förändringar av en biologisk tillgång som utgör en ökning eller 

reduktion av ekonomisk nytta för organisation ska visas i redovisningen. Därmed ska fysiska 

förändringar av biologiska tillgången som förändringar i fiberns styrka, längd och förändringar i 

kubikmeter erkännas som en intäkt eller kostnad under hänförlig period (IAS 41, p 26).  

 

För att ett företag ska få ta upp en biologisk tillgång som en tillgång i balansräkningen måste 

följande krav vara uppfyllda (IAS 41, p.10). 

 Företaget kontrollerar tillgången som ett resultat av tidigare händelser 

 Det är troligt att företaget kommer ha framtida fördelar kopplade till tillgången 

 Det verkliga värdet eller kostnaden för tillgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt 

Endast när dessa krav är uppfyllda får företaget ta upp det som en tillgång i balansräkning. 

 

IAS 41 kräver att en villkorslös subvention hänförlig till jord- eller skogsbruk ska värderas till 

verkligt värde subtraherat med försäljningskostnader och skall erkännas som vinst eller förlust 

när subventionen blir åtkomstbar (IAS 41, 34). Vid villkorad subvention ska subventionen 

erkännas som vinst eller förlust när villkoren är uppfyllda.  

 

IAS 41 innehåller även upplysningar för att behjälpa intressenter att förstå informationen om 

biologiska tillgångar. Vi har fritt översatt samtliga och översättningen är grunden för 

kodningsmallen, som vi använder som stöd för att avgöra om företag uppfyllt upplysningskraven 

eller ej. Kodningsmallen presenteras under rubriken forskningsmetodik och samtliga 

upplysningskrav finns i appendix 1. 
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2.2.2 IFRS 13 

IFRS 13 kom i kraft från och med första januari 2013 för att uppnå ökad konsistens och 

jämförbarhet vid beräkning av verkligt värde. Nedan ges en genomgång av IFRS 13.  

 

I IFRS 13 definieras verkligt värde som (IFRS 13, p. 9): 

“Priset man skulle få om man sålde en tillgång eller priset man får betala för att överföra en 

skuld under normala marknadsförhållanden vid värderingstidpunkten. 

 

Värdering till verkligt värde förutsätter att transaktionen utförs mellan marknadsaktörer under 

rådande marknadsförhållanden (IFRS 13, p. 15). Det förklaras också att företaget inte behöver ha 

möjlighet att sälja tillgången vid värderingstidpunkten, bara att man ska kunna mäta priset på 

tillgången i marknaden (IFRS 13, p 20). 

 

I enlighet med IFRS 13 ska företag använda den värderingsmetod som ger så många 

observerbara marknadsdata som möjligt och samtidigt ger så få observerbara data som möjlig 

(IFRS 13, p. 61). 

 

För att det ska finnas kontinuitet och jämförbarhet vid värdering till verkligt värde finns det i 

IFRS 13 en värderings hierarki (IFRS 13, p. 72). Det presenteras i IFRS 13 tre stycken olika 

nivåer som företag får använda sig av när de värderar sina tillgångar till verkligt värde. 

 

Den första nivån och den nivån som anses vara den mest trovärdiga är när det finns en aktiv 

marknad för tillgången som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten (IFRS 13, p. 76). 

Detta verkliga värde får företaget endast göra justeringar på undantagsfall (IFRS 13, p.77). 

Denna nivå är tillgänglig för många finansiella tillgångar som handlas på aktiva marknader 

(IFRS 13, p. 78). 

 

Den andra nivån utgörs av priser som är observerbara direkt eller indirekt och som inte ingår i 

nivå ett (IFRS 13, p. 81). Exempel på värderingsmetoder som är tillåtna i nivå två är, (IFRS 13, 

p. 82) 

 Noterade priser för liknande tillgångar i aktiva marknader  
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 Noterade priser för identiska och liknande tillgångar i inaktiva marknader  

 Andra observerbara data än noterade priser 

 Indata som är framställda av observerbara marknadsdata och bekräftat genom korrelation 

eller andra metoder. 

 

Till nivå 2 tillåts företag att göra förändringar i värderingen av tillgången kopplat till faktorer 

som är speciella för tillgången, exempel på detta är, (IFRS 13, p. 83) 

 Skicket och läget för tillgången  

 I vilken utsträckning den valda observerbara data kan jämföras med tillgången 

 Aktiviteten i marknaden som tillgången är observerad  

 

Den tredje nivån utgörs av data om inte är observerbara för tillgången. Detta är den nivån som 

anses var minst trovärdig (IFRS 13, p. 86). Denna nivå får endast användas när det inte finns 

några observera indata som företaget kan använda sig av eller om det inte finns en aktiv marknad 

för tillgången eller för liknande tillgångar (IFRS 13, p. 87). 

 

IFRS 13 omfattar även upplysningar för att behjälpa intressenter att förstå informationen om 

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. Vi har fritt översatt samtliga och 

översättningen är grunden för kodningsmallen, som används som stöd för att avgöra om företag 

uppfyllt upplysningskraven eller inte. Kodningsmallen presenteras under rubriken 4.2 

forskningsmetodik och samtliga upplysningskrav finns i appendix 2. 

 

2.3 Implementeringen av IAS 41  

PWC genomförde 2009 och 2011 undersökningar om hur skogsbolag har implementerat IAS 41. 

De menar att läsare av finansiella rapporter från företag som innehar skogstillgångar bör vara 

medvetna om komplexiteten vid värderingar av skogstillgångar till verkligt värde. Vid jämförelse 

av skogsbolag fann upphovsmännen till studierna att den låga transparensen berörande 

antaganden som ligger till grund vid värdering försvårade jämförelserna. Exempelvis uppger 

europeiska företag liknande värden för stående skog. Medan företag i Australien, Mocambique, 

Tanzania, Uganda och Sydafrika varierade värdet kraftigt mellan företag och avsaknad av 
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upplysningar rörande värderingsmetoder omöjliggjorde förklaringar till varför stående skog 

varierade i värde mellan företag.  

 

2.4 Finansiella upplysningar 

Noterade företag måste i enlighet med IAS 41 samt IFRS 13 lämna upplysningar i sina 

finansiella rapporter. Redovisningsstandarder reglerar vilka möjligheter som finns för ledningen 

att välja vilka upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna. Delar av upplysningarna är 

obligatoriska att lämna, samtidigt som andra är frivilliga. Genom att skapa en minsta nivå med 

upplysningar som företag måste lämna kan företag minska informationsasymmetrin (Healy & 

Palepu 2001). Detta innebär att de finansiella rapporterna blir mer transparanta och trovärdiga, 

vilket leder till att det är lättare att utvärdera ledningens beslutfattande. Detta kan i sin tur leda 

till att aktiemarknaden blir mer likvid, en minskad volatilitet samt en minskad kostnad för kapital 

(Glaum et al. 2013).  

 

Ekonomiska teorier förespråkar att ett beslut av ett företag att lämna flera upplysningar kommer 

leda till att informationsasymmetrin minskar och företagets kostnad för kapital. Detta har dock 

vart svårt att stödja empiriskt (Leuz 2010). Det har däremot påvisats att företag som lämnar flera 

upplysningar leder till en minskad informationsasymmetri mellan informerade och oinformerade 

investerare. I förlängning kan detta leda till en minskad kostnad för kapital (Diamond & 

Verrecchia 1991). Lang och Lundholm (1996) påvisade att företag som lämnade mer omfattande 

upplysningar tenderade att ha fler analytiker samt investerare som följde företaget. Effekten är en 

minskad informationsasymmetri samt en minskad kostnad för kapital. 

 

Tidigare studier har varit kritiska mot fullständiga upplysningar, detta för att det medför en stor 

kostnad för företag (Glaum et al. 2013). Amiraslani, Iatridis och Pope (2013) gör uppdelningen 

att upplysningskraven kan klassas som mer eller mindre krävande. Krävande upplysningskrav 

leder till att ledningen måste vara mer engagerad och att man måste redovisa sina 

redovisningsval tydligt. Mindre krävande upplysningskrav leder till en mindre engagerad ledning 

och en mindre tydlig bild av redovisningsvalen (Amiraslani, Iatridis & Pope 2013). Företag har 

direkt och indirekta kostnader när de publicerar sina upplysningar. Direkta kostnader är bland 

annat, insamling av information, bearbetning av informationen samt publicering av 
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informationen. Indirekta kostnader kan bestå av kostnader för omarbetning av upplysningar eller 

om det finns hot om rättstvister (Leuz 2010). Ett sätt att undvika rättstvister är att publicera mer 

information än vad som egentligen är önskvärt (Skinner 1994). Schuetze (2001) menar på att den 

information som förmedlas via upplysningarna är för komplicerad och orsakar förvirring bland 

intressenter. 

 

PWC (2011) uppger att de rekommenderar en mer helhetlig diskussion rörande dynamiken och 

känsligheten vid nuvärdesmetoder för att ge läsarna en bättre förståelse. Författarna till de båda 

rapporterna rekommenderar också en uppskattning om när och hur skogens förväntade värde 

kommer att realiseras. Utöver det finns det en avsaknad av viktigt upplysningar som minskar 

förståelse av värderingen av skog. PWC (2011) önskar upplysningar om strukturen av skog som 

information om mixen av trädarter, deras relaterade tillväxttakt, tillväxttakt orsakad av 

markförhållande i olika geografiska platser. Ökad information om skördeplanen som vad, var, 

när och till vilken volym av träd som kommer att avverkas inom den närstående tiden.  

 

Rörande nuvärdesberäkningar saknas viktiga upplysningar som nuvarande och förväntat pris på 

timmer, kostnad för avverkning nu och över rotationscykeln, kostnad och effekt av skogsskötsel 

och upplysningar om beräkning av kalkylräntan. Slutligen rekommenderar PWC (2011) att 

skogsföretag som vill ge läsarna en förståelse om de kritiska antagandena och deras effekt ska 

utföra en känslighets analys.  

 

2.5 Verkligt värde 

Beräkna och rapportera tillgångar till verkligt värde har blivit en återkommande debatt bland 

akademiker, användare och regelsättare. Debatten kretsar mycket kring två fundamentala 

aspekter av redovisning: relevans och reliabilitet (Argilés, Garcia-Blandon & Monllau 2011). 

 

Förespråkare för värdering till verkligt värde menar att det är den mest relevanta valet av 

mätmetod för redovisning. Då verkligt värde ökar transparensen och ger mer kontemporär 

information än historisk anskaffningskostnad, av skälet att verkligt värde baseras på priser från 

en aktiv marknad, vilket ger mer samtid information om värdet på en tillgång (Penman 2007). 
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Kritiker ifrågasätter relevansen i situationer där reliabiliteten minskas för det saknas en aktiv 

marknad (Benston 2008).  

 

Den fundamentala oron med verkligt värde är att försäkra att värdet representerar de 

bakomliggande ekonomiska transaktionerna som ska utgöra värdet, speciellt när det saknas en 

aktiv marknad för tillgången. 

 

Vid införandet av IAS 41 väcktes två frågor: värdering till verkligt värde och att 

värdeförändringar i biologiska tillgångar ska redovisas som en intäkt eller kostnad vid 

redovisningstidpunkten. 

 

Återigen menar förespråkare att verkligt värde representerar en mer verklig bild av den 

biologiska transformationen. Medan kritiker menar att när det inte finns en aktiv marknad 

uppstår problem som att framställandet av verkligt värde kan bli kostsamt, subjektiviteten i val 

av storlek i parametrarna reducerar reliabiliteten av informationen (Booth & Walker 2003).  

Diskussionen kring erkännande av värdeförändringar i biologiska tillgångar som kostnad eller 

intäkt kretsar kring att erkännandet reflekterar prestationen av den aktiva hanteringen av den 

biologiska tillgången. Medan kritiker påpekar osäkerheten angående eventuell realisering av 

intäkter, speciellt vid biologiska tillgångar med långa produktionscykler som skog (Australian 

Accounting Research Foundation 1997). 

 

Erkännande av intäkter som kanske inte realiseras förrän om många år kan leda till förväntningar 

av ökade disponibla medel bland ägare. Utöver argumenteras det att erkännande av 

värdeförändringar resulterar i ökad volatilitet i rapporterade intäkter (Herbohn & Herbohn 2006).  

 

2.6 Kategorisering av nationer 

Kategorisering har under en längre tid varit ett aktivt fält inom redovisningsforskning. 

Kategorisering kan assistera till bättre organisering av stora mängder data, det kan precisera 

beskrivning och analys och möjliggöra prognoser. För att medlemmar av en kategori kan 

förväntas handla mer likt andra i samma kategori än medlemmar i en annan kategori (Nobes 

2008). 
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Nobes (1998) menar att den finansiella rapporteringen regimer kan delas in i två olika kategorier, 

A och B. Kategori A brukar beskrivas som den anglosaxiska redovisningstraditionen och 

kategori B beskrivs som den kontinentala europeiska redovisningstraditionen. En stor skillnad 

mellan de olika kategorierna är att kategori A kännetecknas av ett stort institutionellt ägande och 

kategori B kännetecknas av ett betydligt mer koncentrerat ägande kring, stater, banker samt 

familjer. Vilken typ av ägande samt vilka som ska ta del av redovisningsinformationen får en 

avgörande betydelse för hur omfattande redovisningsinformationen är. Kategori A riktar sin 

redovisningsinformation till intressenter inom kapitalmarknaden. Kategori A tenderar också att 

lämna mer utförliga upplysningar för sina intressenter. Inom kategori B riktar man istället sin 

redovisningsinformation till staten, bankerna samt till ägarfamiljerna. Man lämnar inte heller lika 

omfattande upplysningar som i kategori A eftersom framförallt familjerna har en betydligt bättre 

insyn (Nobes 1998). Sverige och Finland delades in till Kategori B medan Sydafrika och 

Australien hamnade utanför undersökningens omfång (Nobes 2008). 

 

Det har riktats kritik mot att dela in länder i de två kategorier, anglosaxiska och den kontinentala 

redovisningstraditionen. D´Arcy (2001) påvisar att det finns länder som har inslag av båda 

traditionerna. D´Arcy (2001) lyfter fram bland annat Spanien och Sverige som två länder som 

håller på att överge de traditionella redovisningstraditionerna. Nobes (2004) riktar även kritik 

mot sin egen kategorisering och menar på att den till viss del är föråldrad. Däremot menar Nobes 

(2006) att internationella skillnader kommer att vara kvar på grund av att aspekter av 

finansieringssystem, legalt-system, skattesystem, inerta och önskan att minimera förändringar 

kan bidra till behållning av praxisen innan tillträdet av IFRS. Även öppna och dolda val i IFRS 

standarder kan bidra till att skapa systematiska skillnader (Nobes 2006).  

 

Lopez de Silanes, La Porta, Shleifer och Vishn (1998) kategoriserade länder enligt ländernas 

juridiska system, common law och code law. Enkelt uttryckt härstammar common law från 

England och särskiljer sig från code law genom att det juridiska systemets utvecklas från 

prejudikat (Nobes & Parker 2012). Medan code law härstammar från romerska Ius civile och det 

juridiska systemet består av författningar och omfattande regler som utvecklas av juridiska 

forskare (Lopez de Silanes et al. 1998). 
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Jaggi och Low (2000) fann att länder med common law har högre grad av finansiella 

upplysningar än länder med code law. Däremot inkluderade inte Jaggi och Low (2000) 

undersökning Australien, Finland, Sydafrika och Sverige. I en senare studie som genomfördes av 

Goncalves och Lopez (2015) undersöktes företag som följer IAS 41. De kom fram till liknade 

resultat som Jaggi och Low (2000), nämligen att företag i länder med common law uppvisar en 

högre grad av regelefterlevnad än företag i länder med code law. I Lopez de Silanes et al. (1998) 

och Goncalves och Lopez (2015) kategoriseras Australien och Sydafrika som common law och 

Sverige och Finland till skandinavisk code law. Skandinavisk code law har dock svagare 

koppling till romersk Ius Civile och det argumenteras att Skandinavisk code law är vissa aspekter 

närmare common law (Jaggi & Low 2000). 

 

En annan kategorisering av länder genomfördes av Leuz (2010) som betonar skillnader i hur 

länder upprätthåller redovisningsstandarder. Leuz (2010) menar att det finns ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan institutioner som utgör ett lands institutionella infrastruktur. Ett 

lands institutionella infrastruktur består av statliga regler, privata normer, konventioner och 

organisationer som formar ekonomiskt beteende. Vilket inkluderar bankväsendet, skattesystem, 

kapitalmarknader, reglerande organ och organ som upprätthåller reglerna. 

 

Vidare menar Leuz (2010) att i väl fungerande ekonomier är det troligt att dessa institutioner 

utvecklats för att kompletterar varandra och förstärka varandra. Det är hur institutioner 

utvecklats för att komplimentera varandra som kan förklara varför olika regioner har säregna 

rapporterings regimer. Vilket kan vara en förklaring till varierande grad av efterlevnad av 

redovisningsstandarder (Leuz 2010).  

 

Leuz (2010) kategoriserar därefter 31 nationer utifrån variabler som beskriver en nations 

tillsynsorgan, han använde variabler som ansvarsskyldighet för olika parter, bevisbördan och 

hårdheten av ett lands tillgängliga sanktioner. Detta då han menar att redovisning praxisen 

påverkas av hur redovisningsstandarderna påtvingas och efterlevs (Leuz 2010). Coffee (2007) 

menar att det nödvändigtvis inte är det optimala måttet utan att forskare borde mäta vad 

tillsynsorganen faktiskt gör inte vad de kan göra. Leuz (2010) menar dock att detta påvisar 

institutionella likheter mellan länder och existensen av institutionella komplement.  
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Kluster ett kännetecknas av större kapitalmarknader, spritt ägarskap, starkare skydd för 

aktieägare, starkare upprätthållande av regler samt högra grad av finansiella upplysningar. Leuz 

(2010) kategoriserade Australien och Sydafrika till kluster ett.  

 

Kluster två kännetecknas av mindre kapitalmarknader än i kluster ett, högre koncentration av 

ägare, svagare rättigheter till aktieägare och lägre grad av finansiella upplysningar. Kluster tre 

delar samma kännetecken som kluster två men särskiljer sig med ett svagare juridiskt-system än 

kluster två. Finland och Sverige kategoriserades till kluster två (Leuz 2010).  

 

2.7 Tillsyn 

I IASB:s stadgar diskuteras hur god kvalitet på redovisningen ska nås, IASB menar att 

högkvalitativa redovisningsstandarder är de som har hög tekniskt kvalitet, är begripliga och 

applicerbara, är globalt accepterade och möjliggör tillsyn (IASB 2016a). IASB menar att med 

hög standardkvalité kommer de bidra till finansiell rapportering som är av hög kvalité, med hög 

transparens och hög grad av jämförbarhet. IASB går vidare och menar att det i sin tur hjälper 

investerare att ta bättre beslut. EU-kommissionen drar steget lite längre och menar att bra beslut 

bidrar till en effektivare marknad och lägre kapitalkostnader som i sin tur leder till fler 

investeringar och högre välfärd (Carrington et al. 2015). 

 

Tillsyn skiljer sig från de andra kvalitetsdimensionerna då det är tillsynsorganens ansvar att se 

till att de publicerade finansiella rapporterna följer IFRS standardernas idé om god kvalitet. 

Tillsynsbarheten som kriterium syftar på att se till utkomsten av relationen mellan företag och 

revisor inte skiljer sig från standardernas syfte (Carrington et al. 2015). Här menar Coffee (2007) 

att intensiteten av tillsynsorganet (vad tillsynsorganet faktiskt gör för att upprätthålla 

redovisningsstandarder) påverkar kapitalkostnaderna. Tillsynsorganet behöver därmed ha mandat 

att ge signaler eller sanktioner till dem som producerar finansiella rapporter om huruvida de har 

gjort rätt eller fel, men även kapacitet att bedriva tillsyn (Tillsynsutredningen 2004). 

 

Då IFRS har globala ambitioner och i dagsläget tillämpar 147 nationer IFRS är frågan hur 

tillsynsorganisationer ska organiseras av vikt för att främja lika tolkning av standarderna. Nobes 

och Parker (2012) menar att internationella skillnader av efterlevnad av redovisningsstandarder 
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kan beror olika tillämpningar av tillsynsorgan som har förblivit en nationalangelägenhet, trots 

införande av internationella redovisningsstandarder. Exempelvis har Europeiska Unionen 

delegerat stor vikt på att varje medlemsnation ska ha en tillsynsorganisation som följer ett 

gemensamt regelverk. Men endast 9 av 29 medlemsnationer uppfyllde de gemensamma reglerna 

(CESR, 2009). Pope och McLeay (2011) påvisade att även om tillsynsorganen ska följa samma 

regler har nationella lagar resulterat i olika tillämpning och till olika sanktioner. Vidare 

argumenterar de att den svaga tillsynen kan leda till lokala varianter av IFRS. 

 

Frågan är då vad som kan förklara skillnader mellan tillsynsorganisationer med hänsyn på stark 

respektive svag intensitet i tillsynsorgan. Coffee (2007) ställer frågan varför code law länder 

verkar allokera färre resurser till tillsynsorgan och utfärdar mindre monetära sanktioner än 

common law länder. Coffee (2007) menar att det finns minst två teorier som kan förklara det.  

 

Det relativa behovet av tillsyn 

Varför common law länder allokera mer resurser till tillsynsorganisationer än code law länder 

kan vara att de möter karakteristiskt olika typer av bedrägeri och förvaltarmissbruk. Common 

law länder (USA, Storbritannien) kännetecknas av mer utspritt ägarskap än code law länder som 

kännetecknas av högre grad av koncentrerat ägande. I USA och Storbritannien är det en typisk 

separation mellan ägande och kontroll och den principiella agent kostnadsproblemen involverar 

chefer. Medan i code law länder kan minoritetsägare utsättas för utnyttjande av de kontrollerande 

ägarna. 

 

Förvaltarmissbruk av chefer kan vara svårare att övervaka än missbruk av kontrollerande ägare. 

För att illustrera: när en kontrollerande ägare föreslår något som kan skada intresset för 

minoritetsägare är det oftast öppet och synligt och minoritetsägare kan rapportera till 

tillsynsorganet. Tillsynsorganet kan då tillämpa diverse ex ante lösningar på problemet. 

Handlingar gjorde av chefer i individuella företag kan emellertid vara gömda och till och med 

aktivt dolda som vid insiderhandel. Sådana fall får tillsynsorganet vetskap om händelsen efteråt, 

om den upptäcker det överhuvudtaget. Endast ex post lösningar som böter och andra sanktioner 

är då den enda utvägen. Effekten är att tillsynsorgan som främst möter missbruk från chefer 

behöver förlita sig mer på ex post sanktioner (Coffee 2007). Missbruket som kontrollerande 
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ägare kan utföra kan vara bättre adresserad genom restriktivare lagar än med preventiva 

bestraffningar. 

 

Politiska konsekvensen av utspritt ägarskap 

Lopez de Silanes et al. (1998) argumenterade för teorin att legala regler och deras ursprung 

möjliggjorde utvecklandet av starka finansiella marknader och ekonomisk tillväxt. Coffee (2007) 

förslår hypotesen att där utspritt ägande utvecklades skapade i sin tur ett behov av starkare 

aktieägarskydd. När medborgare börjar handla på kapitalmarknader kräver de skydd mot 

bedrägeri och förvaltar missbruk. Teorin är att lagar snarare följer än leder ekonomisk 

utveckling. Kapitalmarknader i Europa har historiskt inte vunnit större participation av 

medborgare och utan deras involverande fanns inget större behov av mer resurser till 

tillsynsorganisationer (Coffee 2007). Coffee (2007) argumenterar att när den typiska investeraren 

är finansiella institutioner så skapas inget större behov av nya lagar, starkare regleringar och mer 

tillsyn för att en dag kan det vara applicerbart på dem.  

 

Jackson och Roe (2009) använder sig av tillsynsorgans budget och antal anställda skalade till 

landets BNP och population för att approximera tillsynsintensitet.  

 

I Sverige ligger tillsynsansvaret på Finansinspektionen och börserna Nasdaq OMX och NGM 

som har som uppdrag att överse finansiellinformation från noterade bolag. Finansinspektionens 

generaldirektör är också medlem i det Europeiska organet ESMA (värdepapper- och 

marknadsmyndigheten). Vars uppgift är att främja likhet och samarbete mellan tillsynsorgan i 

Europeiska Unionens medlemsländer (FI). Finansinspektionens budget justerat efter BNP är 21 

988 USD per miljarder USD av Sveriges BNP och 7,19 anställda justerat efter Sveriges 

population i miljoner (Jackson & Roe 2009). 

 

I Finland ligger tillsynsansvaret på Finansinspektionen som är knutna till Finlands nationalbank 

men fattar självständiga beslut. Finansinspektionen är också medlem i ESMA (FI, Finland). 

Deras budget justerat efter BNP är 45 937 USD per miljarder USD av Finlands BNP och 4.23 

anställda justerat efter Finlands population i miljoner (Jackson & Roe 2009). 
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I Australien ligger tillsynsansvaret på ASIC (Australienska värdepapper och 

kommissionsmyndigheten). De har sedan första augusti tagit över tillsynsansvaret över noterade 

bolag på marknader som ASX, IR PLUS, IMB och SSX (ASIC). Deras budget justerat efter BNP 

är 89 217 USD per miljarder USD av Australiens BNP och 34,44 efter Australiens population i 

miljoner (Jackson & Roe 2009). 

 

I Sydafrika ligger tillsynsansvaret på FSB (Finansiella service styrelsen) organisationen ansvarar 

för Sydafrikas finansiella marknad förutom banksektorn (FSB). Deras budget justerat efter BNP 

är 49 291 USD per miljarder USD av Sydafrikas BNP och 3,52 anställda justerat efter Sydafrikas 

population i miljoner (Jackson & Roe 2009).  

 

Jackson & Roe (2009) menar att högre budget och större antal anställda tillåter tillsynsorganet att 

utreda anklagelser, genomföra undersökningar, revidera fler företag och att agera mer frekvent 

för att åtgärda, förebygga och straffa felaktigheter (Jackson & Roe 2009). I teorin kommer ett 

tillsynsorgan som är mer aktivt bidra till en högre kvalité på finansiella rapporter (Brown, Preiato 

& Tarca 2014). Carvajal och Elliot (2009) menar också att icke efterlevnad är en viktig 

angelägenhet då kredibiliteten i finansiella marknader förlitar sig på effektiv disciplin med en 

verklig risk för konsekvenser av att inte efterleva lagen. Om tillsynsorganen är passiva och 

misskötsel inte medför konsekvenser kan det erodera trovärdigheten i finansiella marknader. 

 

Sveriges tillsynsorgan har minst budget följt av Finland och Sydafrika som har likvärdigbudget 

justerat efter ländernas BNP. Australien har överlägset störst budget. Däremot när det kommer 

till antalet anställda justerat efter landets population i miljoner ligger Australien i täten följt av 

Sverige. Även här är Finland och Sydafrika lika varandra. Tillsynsorgans budget och antal 

anställda kan argumenterbart påverka regelefterlevnad men hänsyn ska tas till att budget och 

personal inte är ett mått på vad tillsynsorganen faktiskt gör så är det en mindre optimal metod 

men data på faktiskt utfall av tillsynsorgan är svårt att få tillgång till (Jackson & Roe 2009). 

 

2.8 Företagsspecifika faktorer 

Tidigare forskning visar på att skillnader i praxis går att relatera till företagsspecifika faktorer 

(Amiraslani, Iatridis & Pope 2013; Goncalves & Lopes 2015; Glaum et al., 2013, Street & Gray 
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2002). Glaum et al. (2013) menar att egenheter hos specifika företag har ett predikativt värde för 

att förklara grad av regelefterlevnad. Deras studie fann att regelefterlevnad påverkas av både 

företags- och landspecifika faktorer. Hail, Leuz och Wysocki (2009) betonar att ett företags 

rapporterings praxis formas av mer än redovisningsstandarder och tillsynen av dessa. Företagens 

incitament är vitala drivkrafter av observerade skillnader i finansiella rapporter och påverkar 

redovisningens kvalité och jämförbarhet. Då IFRS är ett principbaserat regelverk ger den företag 

mer tillåten handlingsfrihet. Exempelvis vid beräkningar till verkligt värde som bygger på 

företags interna information och uppskattningar av framtiden vilket gör att mätningarna är en 

subjektiv representation av chefernas bild av verkligheten (Leuz & Wysocki 2006). Värt att 

nämna är att rigida regler har svårare att fånga ekonomiska realiteter och försvårar för chefer att 

förmedla framåtblickande information som av natur är mindre verifierbara (Leuz 2010). 

Tillåtelse av viss mått av omdöme i finansiella rapporter möjliggör användning av mindre 

verifierbar privatinformation som kan förmedla en mer precis och korrekt bild av företagets 

finansiella ställning och prestation. Vilket kan vara mer informativt för intressenter.  

 

Men, om chefer använder tillåtet omdöme på detta sätt beror på företagets incitament. Chefer kan 

ha anledning att gömma, undanhålla, betona ner information av olika skäl som att uppnå vissa 

lönsamhetsmål. Givet att chefer har ett informationsövertag över intressenter och tillsynsorgan är 

det svårt att begränsa sådant beteende (Leuz 2010).  

 

Frågan berör inte bara tillsyn av redovisningsstandarder utan omdömet som 

redovisningsstandarderna tillåter. Leuz och Wysocki (2006) menar att även om vi har perfekt 

tillsyn kommer observerade finansiella rapporter skilja sig så länge företag har olika incitament 

och redovisningsstandarder tillåter omdöme.  

 

Leuz (2010) menar att ett företags incitament formas av både nationella faktor och 

företagsspecifika faktorer. Nationella skillnader såsom Leuz kategorisering av styrkan i 

tillsynsorgan, Jackson och Roe (2009) mått på tillsynsintensitet eller common law/code law kan 

påverka regelefterlevnad. Om det inte finns en statistisk signifikant skillnad i medelvärdet av 

upplysningar mellan Australien, Finland, Sydafrika och Sverige så kanske företagsspecifika 

faktorer kan ge en ledtråd till eventuella skillnader.  
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3. Hypotesformulering  

 Intensiteten av biologiska tillgångar  

Scherch, Nogueira, Olak och Cruz (2013) påvisade att en högre intensitet av den biologiska 

tillgången ledde mer omfattande upplysningar. Ett liknande mönster har studerats för andra icke 

finansiella tillgångar. Amiraslani, Iatridis och Pope (2013) visade på att företag med stor andel 

immateriella tillgångar hade en högre benägenhet att lämna mer omfattande upplysningar än 

företag med mindre andel immateriella tillgångar. 

 

Goncalves och Lopes (2015) visade också på att en högre intensitet av biologiska tillgångar hade 

en positiv inverkan på omfattningen av upplysningarna som lämnades. 

 

H1: Det finns en skillnad mellan intensiteten i den biologiska tillgången och 

regelefterlevnaden. 

 

 Företagsstorlek  

Tidigare studier har undersökt om företagsstorlek har påverkat mängden av upplysningar som ett 

företag lämnar (Amiraslani, Iatridis & Pope; Glaum et al. 2013). Glaum et al. (2013) menade på 

att “större organisationer tenderar att ha mer resurser allokerade till redovisning än mindre 

organisationer, vilket möjliggör en högre kvalité på de finansiella rapporterna”. Lang och 

Lundholm (1996) samt Depoers (2000) kom i sina studier fram till liknande resultat. 

 

Depoers (2000) menar också på att större företag har en större mängd utländskt kapital, vilket 

innebär att man måste producera information riktad till sina utländska aktieägare. 

 

H2: Det finns en skillnad mellan storleken på företaget och på regelefterlevnaden. 

 

 Revisionsbolag 

Tidigare studier inom området har undersökt om det skiljer sig i upplysningskrav mellan företag 

som har en revisor från “Big 4” eller från en annan revisionsbyrå (Cascino & Gassen 2011; 

Glaum et al. 2012). Revisionsbolagen som ingår i ”Big 4” är PWC, KPMG, EY och Delottie. De 

påvisade att det finns en relation mellan regelefterlevnad och om revisorn är från en “Big 4” 
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revisionsbyrå eller om de är från en annan revisionsbyrå. DeAngelo (1981) visade på att kvalitén 

på revisionen steg om revison var från en av “Big 4”. 

 

Goncalves och Lopes (2015) kunde däremot inte påvisa att det finns en relation mellan vilken 

typ av revisionsbyrå och mängden upplysningar som lämnats då samtliga organisationer de 

undersökta anlitade någon av de ”Big 4”. 

 

H3: Det finns en skillnad mellan revisionsbolag och regelefterlevnaden.  

 

 Lönsamhet  

Lang och Lundholm (1993) menade på att “resultat från teoretisk och empirisk forskning antyder 

att finansiella upplysningar kan öka, vara konstant eller till och med minska i korrelation med 

organisationens prestation”. De påvisade även att det finns en positiv relation mellan företagets 

lönsamhet och upplysningar.  

 

Goncalves och Lopes (2015) kunde däremot inte påvisa att det finns en relation mellan 

lönsamhet och regelefterlevnad. 

 

H4: Det finns inte skillnad mellan företags lönsamhet och regelefterlevnad. 

 

 Skuldsättningsgrad  

Ett flertal studier har identifierat ett samband mellan skuldsättningsgrad och graden av finansiella 

upplysningar. Orsaken beskrivs ofta som ifall ett företag har hög skuldsättningsgrad har 

kreditgivare mer benägenhet att utreda sin risk och påtrycker företaget att redovisa mer 

information (Chavent, Ding, Fu, Stolowy & Wang 2006; Amiraslani, Iatridis & Pope 2013). 

Jaggi och Low (2000) menade på att detta innebär att företag med en högre skuldsättning 

tenderar att lämna mer omfattande upplysningar. 

 

H5: Det finns en skillnad mellan företags skuldsättningsgrad och regelefterlevnad. 
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4. Metod 

4.1 Forskningsansats 

Studien har en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att studien utgår ifrån tidigare 

formulerade teorier och forskning inom området för att formulera egna hypoteser och sedan 

antingen bekräfta eller förkasta dessa hypoteser (Bryman & Bell 2013).  

 

Tidigare forskningsrapporter som undersöker komparativa skillnader mellan länder använder sig 

av en gemensam metod (Goncalves och Lopez 2015). Forskningsrapporterna utgår från ett brett 

urval av företag och testar dem med valda hypoteser för att finna empiriska bevis på orsaker till 

skillnader i regelefterlevnad.  

 

4.2 Forskningsmetodik 

Studien använder sig av en kombinerad kvalitativ- och kvantitativ metod. Studien använder sig 

av en innehållsanalys med tolkande moment då vi tolkar om företag har uppfyllt 

upplysningskraven, vilket gör att den bör betraktas som kvalitativ. Syftet med innehållsanalysen 

är dock att presentera kvantitativ data. Bryman och Bell (2013) menar att man med hjälp av en 

innehållsanalys tolkar dokument i syfte att kvantifiera innehållet i olika kategorier som är 

förutbestämda. 

 

Utifrån upplysningskraven i IAS 41 samt IFRS 13 kommer två stycken kodningsmallar att tas 

fram, en för varje standard. Kodningsmallen för IAS 41 är en modifierad version från den som 

användes av Goncalves och Lopez (2015). Paragraferna 47 samt 48 i IAS 41 har sedan 

Goncalves och Lopez (2015) studie tagits bort från IAS 41 och har därför tagits bort i vår 

kodningsmall. Kodningsmallen för IFRS 13 är hämtad från PWC (2013). Kodningsmallarna har 

av oss översatts från engelska till svenska.  

 

IAS 41 och IFRS 13 kommer till en början att undersökas var för sig. Därefter kommer samtliga 

upplysningskrav från IAS 41 och IFRS 13 att undersökas tillsammans. Anledningen till detta är 

för att vi vill undersöka om det finns ett starkare samband mellan företagsspecifika faktorer och 

IAS 41 eller IFRS 13 och sist sambandet mellan företagsspecifika faktorer och samtliga 
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upplysningar som skogsbolagen måste följa (IAS 41, IFRS 13). När vi räknar ut IAS 41 och 

IFRS 13 tillsammans tog vi samtliga (upplysningar dividerat med samtliga möjliga upplysningar) 

genom antalet företag. Detta gjorde vi för varje land.  

 

Tabell 1 Kodningsmall IAS 41 

40 

Ett företag ska upplysa om den aggregerade vinsten eller förlusten under 

innevarande period, på grund av förändringar vid värdering till verkligt 

värde.  

41 Ett företag ska lämna en beskrivning för varje grupp av biologiska tillgångar. 

42 Kravet i paragraf 41 kan uppfyllas genom en beskrivande text eller 

kvantifierad. 

46a Naturen av de aktiviteter som varje grupp av biologiska tillgångar är 

involverad i. 

46b 
Företag ska upplysa om varje grupp av biologiska tillgångar vid 

redovisningsperiodens slut, samt summan av producerade biologiska 

tillgångar under perioden.  

49a Information om summan av biologiska tillgångar som utgör en säkerhet för 

skulder.  

49b Summan av förpliktelserna vid utveckling eller köp av biologiska tillgångar. 

49c Den finansiella risken kopplad till biologiska tillgångar. 

50 Skillnaden i värdet för biologiska tillgångar vid början och slutet av 

redovisningsperioden. 

50 Avstämningen ska innefatta uppdelningar.  

54a En beskrivning av den biologiska tillgången. 

54b En förklaring till varför den inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt. 

54c Ett intervall där det är sannolikt att det verkliga värdet ligger. 

54d En beskrivning av den använda avskrivningsmetoden. 

54e  Den avskrivningstakt som har använts samt nyttjande period. 

54f Summan av ackumulerade avskrivningar samt nedskrivningar vid 

redovisningsperiodens början samt slut. 

55 Vinst eller förlust hänförlig till dessa biologiska tillgångar. 

55a Ev. Nedskrivningar. 

55b Ev. Återföreningar av nedskrivningar. 

55c Ackumulerade avskrivningar. 

56a En beskrivning av tillgången. 

56b En beskrivning varför man kan använda sig av värdering till verkligt värde. 

56c Effekten av förändringen. 

57 Statliga bidrag. 
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Tabell 2 Kodningsmall IFRS 13  

91a 
För tillgångar och skulder som på en återkommande eller icke återkommande 

basis är värderade till verkligt värde i årsredovisningen ska företaget redovisa 

värderingstekniken och det indata som har används ska framgå. 

91b För återkommande värderingar till verkligt värde enligt nivå 3 ska effekten av 

värderingen på, intäkt, förlust för perioden uppges.  

93a  

För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde ska 

värderingen redovisas i varje rapportperiod. För icke återkommande 

värderingar till verkligt värde ska även anledningen till värderingen 

redovisas.  

93b För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, 

ska nivån i värdehierarkin (nivå 1,2,3) redovisas.  

93c 
För tillgångar och skulder som vid rapportperiodens slut värderas till verkligt 

värde ska det redovisas om det har skett några överföringar mellan nivå 1 och 

nivå 2 i värderingshierarkin.  

93d  

För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde 

som är kategoriserade i nivå 2 eller nivå 3 i värderingshierarkin ska en 

beskrivning av värderingstekniken och det indata som har används vid 

värderingen till verkligt värde framgå. Har det skett en förändring i 

värderingsteknik ska detta framgå. För värderingar enligt nivå 3 i värderings 

hierarki ska företaget redovisa viktiga indata som inte är observerbara vid 

värdering till verkligt värde.  

93e(i) Totala vinster eller förluster för perioden redovisade i resultaträkningen, 

beloppen ska även redovisas post för post. 

93e(ii) Totala vinster eller förluster för perioden redovisade i övrigt totalresultat, 

beloppen ska även redovisas post för post.  

93e(iii) Inköp, försäljning och förlikningar. 

93e(iv)  

Värdet på överföringarna in och ut ur nivå 3 i värderings hierarki, 

anledningen till dessa överföringar samt företagets policy för att bestämma 

när överföringar mellan olika nivåer har inträffat. Överföringar till nivå 3 ska 

redovisas separat från överföringar ut från nivå 3.  

93f 

För återkommande värderingar till verkligt värde kategoriserade inom nivå 3 

i värderingshierarkin ska det lämnas upplysningar om totala vinster eller 

förluster inkluderade i resultaträkningen som är hänförliga till orealiserade 

värdeförändringar. Det ska även lämnas upplysningar för de poster i 

resultaträkningen där den orealiserade värdeförändringen har uppstått.  

93g 
För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde 

kategoriserade inom nivå 3 i värderings hierarki, en beskrivning av vilken 

värderingsteknik som företaget har använt sig av.  

93h(i)  

För sådana indata vars förändringar kan orsaka signifikant annorlunda värde 

ska en förklarande beskrivning av känsligheten vid värderingen till verkligt 

värde uppges.  

93i 
För återkommande och icke återkommande värdering till verkligt värde gäller 

att om den använda beräkningsmetoden inte stämmer överens med det högsta 

och bästa värdet ska företaget redovisa varför de skiljer sig åt.  

94 
Ett företag ska bestämma lämpliga klasser av tillgångar och skulder men 

hänsyn av: -Egenskaperna hos tillgången eller skulden -Vilken nivå i 

värderingshierarkin som värderingen till verkligt värde har ägt rum  
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95 
Ett företag ska upplysa om när överföringar mellan olika nivåer anses ha 

inträffat. Det kan vara datum för händelsen, i början på redovisningsperioden, 

eller i slutet på redovisningsperioden. 

99 Ett företag ska lämna samtliga kvantitativa upplysningar i tabellformat om 

inget annat format är mer lämpligt. 

 

4.3 Urvalsprocess 

Urvalet består av företag med skogstillgångar från fyra länder. 

 

De svenska bolagen är till största del hämtade från Nasdaq OMX Nordic (Stockholm) och består 

av samtliga bolag som innehar skogstillgångar. Bolagen är hämtade från Small, Mid och Large 

Cap. Två bolag som inte är börsnoterade är inkluderade i studien. Dessa är det statliga bolaget 

Sveaskog samt Bergvik Skog AB. Att dessa två bolag har inkluderats i studien beror på att de är 

några av de största skogsägarna i Sverige. Båda bolagen rapporterar enligt IFRS och vi ser därför 

inga hinder med att ta med dem i studien.  

 

De finska bolagen är till största del hämtade från Nasdaq OMX Nordic (Helsinki) och består av 

samtliga bolag med skogstillgångar. Bolagen är hämtade från Small, Mid och Large Cap. Ett 

bolag är inkluderat i studien som inte är börsnoterat. Detta bolag är Tornator, att bolaget har 

inkluderats i studien är på grund av att det är ett av de största skogsföretagen i Finland. Bolaget 

rapporterar enligt IFRS och vi ser därför inget problem med att inkludera det i studien.  

 

De sydafrikanska bolagen är hämtade från Johannesburg Stock Exchange. Där vi sorterade efter 

kategori "Forestry & Paper" och efter granskning av samtliga bolag i kategorin valde vi ut 

samtliga bolag som har skogstillgångar.  

 

De australienska företagen är hämtade från Australian Securities Exchange. Där vi har sorterat 

efter sökorden "Forest", "Forestry", "Plantation" och "Plantations". Därefter granskade vi om 

företagen äger skog. Fyra bolag som inte är börsnoterade är inkluderade i studien. Dessa är 

Forestry SA, Tasmanian Forestry, Forestry Corporation och VicForest. Dessa statligabolag är 

inkluderade i studien för de tillhör de största skogsföretagen i Australien. Samtliga bolag 

rapporterar enligt AASB 141 är förenligt med IAS 41 (AASB 141).  
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Urvalet i Finland och Sverige utgör respektive lands population av skogsföretag som rapporterar 

enligt IFRS och urvalet från Sydafrika är hela populationen av skogsföretag som är börsnoterade. 

Urvalet i Australien utgör samtliga noterade skogsbolag vi identifierat utifrån sökorden och 

samtliga statliga bolag vi identifierat utifrån Australiens jordbruksdepartement men då vi inte 

kunde hitta en lista över samtliga statliga bolag kan vi inte med säkerhet säga att vi har 

inkluderat hela populationen av statliga skogsbolag.  

 

Tabell 3 Valda företag 

Australien Finland Sverige Sydafrika 

Sterling Plantations 

Limited 

VicForest 

Forestry Corporation 

Tasmanian Forestry 

Forestry SA 

Metsä Group 

Stora Enso 

UPM-kymmene 

Tornator 

Sveaskog 

SCA 

Holmen 

Bergvik Skog AB 

Sappi Limited 

Mondi Limited 

York Holdnings Limited 

Masonite Limited 

 

4.4 Datainsamling  

Empirin till studien kommer att samlas in från företagens årsredovisningar. Årsredovisningarna 

är hämtade från företagens hemsidor. Årsredovisningarna innehåller mängder med information 

som inte är kopplad till de finansiella rapporterna. Vi kommer därför enbart att fokusera på 

resultat- och balans rapporterna, samt de tillhörande noterna. 

 

4.4.1 Räkenskapsår 

Samtliga företag i studien har inte samma räkenskapsår. De företag som vi har använt oss av i 

studien har samtliga räkenskapsår som slutar mellan 2014-12-31 – 2016-06-30.  

 

Det hade vart optimalt om samtliga bolag hade haft samma räkenskapsår, vi anser dock inte att 

det har en negativ inverkan på studien som överger bortfallet vi skulle fått ifall vi enbart skulle ta 

ut årsredovisningar från 2015-12-31. En av anledningarna till de olika datumen för årsrapporter 

är att Australienska skogsmarknaden kraschade 2015, vilket gjorde att många företag sattes i 

likvidation. Sydafrikanska bolaget Masonite Limited har blivit uppköpta och heter i dagsläget 

EvoWood men dessvärre har de inte lagt upp en tillgänglig årsredovisning. 
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4.4.2 Valutakurser 

För att beräkna företagsstorlek valde vi att använda oss av totala tillgångar. Då samtliga bolag 

inte hade samma redovisningsvaluta var vi tvungna att omvandla samtliga belopp till euro. Vi 

använde då valutakursen för det redovisningsdatumet som företaget hade. För att få fram 

valutakurserna använde vi oss av Oanda Currency Converter.  

 

Tabell 4 Valutakurser 

Datum Belopp Valuta   Belopp Valuta 

2015-12-31 1 SEK = 0,10904 EUR 

2014-12-31 1 ZAR = 0,07084 EUR 

2015-06-30 1 ZAR = 0,07333 EUR 

2015-09-30 1 ZAR  = 0,06337 EUR 

2015-06-30 1 AUD  = 0,68995 EUR 

2016-06-30 1 AUD  = 0,66992 EUR 

 

4.5 Bearbetning och dataanalys  

4.5.1 Unweighted disclosure index 

Den vanligaste metoden att använda sig av när man ska mäta regelefterlevnad i företag är att 

använda sig av ett ”unweighted disclosure index”, även kallat den dikotoma metoden 

(Tsalavoutas, Evans & Smith 2010). Detta innebär att det endast finns två stycken möjliga utfall 

(Bryman & Bell 2013). Antingen uppfylls upplysningskraven och företaget erhåller då 1 och om 

man inte uppfyller upplysningskraven erhåller man istället 0 (Bryman & Bell 2013; Tsalavoutas, 

Evans & Smith 2010). Därefter kommer ett företags samtliga poäng att summeras för att räkna ut 

förhållandet mellan uppfylla upplysningar och totala upplysningar. Diskussion har förts kring att 

istället använda oss av ett intervall t.ex. 1,2,3 där 1 skulle motsvara att man inte uppfyllt kraven, 

2 att man delvis hade uppfyllt kraven och 3 att man fullt ut hade uppfyllt kraven. Detta valdes 

bort med hänsyn till att det är svårt att bedöma om man delvis har uppfyllt ett krav. Goncalves 

och Lopes (2015) använde sig också av den dikotoma metoden i sin studie. Vidare har vi valt att 

inte bestraffa företag som inte redovisar upplysningskrav när dessa ej är applicerbar på dem. 

Detta menas att om ett upplysningskrav inte är applicerbart på företaget får dem en etta istället 

för en nolla. Till exempel om ett skogsbolag beräknar verkligt värde enligt nivå ett av verkligt 
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värde hierarkin kommer dem få en etta för varje upplysningskrav som reglerar nivå två och tre av 

verkligt värde hierarkin.  

 

4.5.2 Behandling av upplysningsindex 

För att besvara frågan om det finns en signifikant skillnad i regelefterlevnad mellan nationerna 

kan vi utföra ett t-test över medelvärdet mellan två nationer och därefter upprepa testet tills vi har 

jämfört varje nation med varandra. Problem med detta test är att testa varje nation mot varandra 

ökar typ ett fel. Därav är ett ANOVA test att föredra då testet kan jämföra medelvärdet i tre eller 

fler populationer i ett test. 

 

4.5.3 Beräkning av företagsspecifika faktorer 

Dessa uppgifter är hämtade från företagens årsredovisningar.  

 

 Intensiteten av biologiska tillgångar  

Vi kommer använda oss av samma metod som användes av Goncalves och Lopes (2015) när vi 

beräknar intensiteten i den biologiska tillgången. Intensiteten beräknas genom att biologiska 

tillgångar delas med totala tillgångar. Detta leder till att vi får fram förhållandet mellan 

biologiska tillgångar och totala tillgångar. 

  

 
Figur 1 Intensitet i den biologiska tillgången 

𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔 

  

  

 Företagsstorlek  

Storleken på ett företag kan mätas på många olika sätt. Om samtliga bolag hade vart noterade 

hade man kunnat använda sig av börsvärde som ett mått på bolagens storlek. Då samtliga bolag i 

studien inte är noterade bolag, kommer vi istället använda oss av totala tillgångar som mått på 

bolagens storlek. 

 

 Revisionsbolag 



31 

 

Vid bedömningen av revisionsbolag kommer vi använda oss av den dikotoma metoden. Detta 

innebär att företaget kommer erhålla 1 om företaget har en revisor från “Big 4”. Om företaget 

inte har en revisor från “Big 4” kommer företaget istället att erhålla 0. 

 

I denna studies urval anlitade samtliga företag revisor från "Big 4" förutom dem statliga bolagen 

i Australien. De australienska statliga bolagen använde sig av sitt distrikts statliga revisorer. Vi 

valde att exkludera denna hypotes från studien av anledningen att testet inte skulle testa "Big 4" 

eller inte "Big 4" utan australienska statliga företag mot en blandning av mestadels privata bolag 

och ett statligt bolag.  

 

 Lönsamhet 

Lönsamhet kan mätas på många olika sätt. Vinstmarginal brukar användas som ett vanligt mått 

på ett företags lönsamhet. Vinstmarginalen brukar beräknas som nettoinkomsten dividerat med 

omsättningen (Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2013).  

 

 

Figur 2 Lönsamhet 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
= 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

  

  

 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan skulder och skulder samt eget kapital. Det är ett 

mått på företagets finansiella styrka. Det är vanligare att man enbart använder sig av 

räntebärande skulder (Thomasson 2008). 

 

Figur 3 Skuldsättningsgrad 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

 

4.6 Univariat analys  

Att göra en univariat analys är den enklaste formen av statistisk analys som du kan genomföra. 

En univariat analys innebär att du studerar varje variabel var för sig (Babbie 2014). De 
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variablerna som vi har valt att använda oss av i denna studie är, intensiteten i den biologiska 

tillgången, företagsstorlek, revisor, lönsamhet samt skuldsättningsgrad. I analysen kommer 

företagen kategoriseras enligt de företagsspecifika faktorerna. Vi har valt att använda oss av två 

stycken kategorier, A och B. Företagen i kategori A består av de företag som har högst 

intensitet/företagsstorlek/lönsamhet/skuldsättningsgrad, kategori B består då av de företag som 

har lägst intensitet/företagsstorlek/lönsamhet/skuldsättningsgrad. Varje kategori innehåller 

ungefär 50 % av de undersökta bolagen.  

 

Ett av länderna som undersöks i studien är ojämnt till antalet, detta innebär att det kommer vara 

ett företag mer i kategori A än i kategori B.  

Tabell 5 Antal företag i varje kategori 

  A B 

Kategori 9 8 

 

4.7 T-test  

För att besvara frågan om det finns ett samband mellan regelefterlevnad och företagsspecifika 

faktorer och på grund av studiens urval av endast 17 bolag har vi valt att använda oss av Student 

T-test. T-testet kommer att testa om det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdet av 

regelefterlevnad och medelvärdet av våra utvalda företagsspecifika faktorer (Lind & Marchal & 

Wathen 2012). För att utreda samband mellan regelefterlevnad och företagsspecifika vid 

komparativa studier är en regressionsmodell den mest använda. Däremot då denna studies urval 

är begränsat till 17 stycken företag är en regressionsmodell inte applicerbar och därför valdes ett 

t-test ut för den kan användas vid mindre urval.  

 

4.8 Reliabilitet och Validitet  

Rörande studiens validitet är det tre områden som måste diskuteras. Först urvalet. På grund av 

det fåtal bolag som är noterade på respektive lands börs behövde vi komplimentera urvalet med 

bolag som vi hittade utanför börsmarknaderna. Det gör att studiens urval icke är 

slumpmässigturval och det gör att vi inte kan utesluta att studiens resultat inte har påverkas av 

slumpmässiga skäl orsakade av att de företag vi identifierade kanske ej speglar populationen av 

skogsbolag i respektive land. Studiens population som i sig själv är litet till antal medför att 
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skillnad i ett företag påverkar resultaten kraftigt. Så lämpligheten av statistiska tester i denna 

studie är kritiserbart. 

 

På grund av studiens syfte att undersöka skogsbolag har det resulterat i en begränsad population 

vilket medför svårigheter med att använda statistiska metoder. Vi skulle kunna addera fler länder 

till urvalet men det är argumenterbart om det kommer att vara behjälpligt vid ANOVA-testet 

eftersom det medför fler grupper som kommer att testat mot varandra. Detta är också troligt att 

andra länder också har få skogsbolag. Däremot skulle ytterligare länder vara behjälpligt vid testet 

av regelefterlevnad och företagsspecifika faktorer då vi ej grupperar efter länder vid det testet. 

Vidare vill vi argumentera att effekten av att lägga till ytterligare länder kommer ha en 

begränsad, om en effekt överhuvudtaget på de statistiska testerna. Till exempel har Brasilien fyra 

företag som innehar skogstillgångar och har tillgängliga årsredovisningar på engelska. Fyra till 

bolag skulle rimligen ha en ringa låg effekt på dem statistiska testerna.  

 

Angående studiens beräkning av företagsspecifika faktorer har vi utgått från etablerade metoder 

för att beräkna lönsamhet, skuldsättningsgrad, företagsstorlek och biologisk intensitet. Frågan är 

dock om dessa mått är det som påverkar regelefterlevnad eller om det finns andra 

företagsspecifika mått som påverkar regelefterlevnad mer? Här utgick vi från vad tidigare studier 

använt sig av. Studierna vi utgick ifrån berör denna studies ämne om regelefterlevnad och vad 

som kan påverkar det.  

 

Sist, om vi har tolkat korrekt ifall bolagen i studien har uppfyllt upplysningskraven. Här valde vi 

att separat studera IAS 41 och IFRS 13 och tillsammans skriva kodningsmallen för att minimera 

risken för tolkningsfel. Därefter genomförde en skribent undersökning om bolagen uppfyllt 

upplysningskraven med stöd av kodningsmallen. Efter genomförd sammanställning gjorde den 

andra skribenten om samma undersökning för att kunna se om det fanns olika tolkningar.  

  



34 

 

5. Empiri  

5.1 Nationell regelefterlevnad 

I tabellen nedan presenteras hur väl företagen i de undersökta länderna lever upp till 

upplysningskraven ställda i IAS 41 samt IFRS 13.  

 

Tabell 6 Sammanställning av ländernas regelefterlevnad 

  Sverige Finland Sydafrika Australien  

IFRS 13 76,47% 75,00% 69,12% 76,47% 

IAS 41 84,38% 83,33% 88,54% 86,67% 

Totalt  81,10% 79,88% 80,49% 82,44% 

 

Regelefterlevnaden hos de undersökta länderna får anses vara hög jämfört med Goncalves och 

Lopez (2015) studie. Av de tidigare studier som vi har undersökt har ingen undersökt IFRS 13 då 

standarden inte var införd vid publicering av studierna.. Det är små skillnader mellan de 

undersökta länderna och det är tydligt att företagen i de undersökta länderna lever upp till en 

majoritet av de ställda upplysningskraven. Jämför man den totala efterlevnaden skiljer det enbart 

2.56 procentenheter mellan Finland som har lägst regelefterlevnad samt Australien som har högst 

regelefterlevnad. Vilket är i snitt fyra upplysningskrav som skiljer dem åt. Sydafrika är annars 

landet som sticker ut, landet har den lägsta regelefterlevnaden när det kommer till IFRS 13, men 

den högsta när det kommer till IAS 41.  

 

5.2 Företagsspecifika faktorer  

Tabell 7 visar en sammanställning av varje företag indelat efter det land de kommer ifrån. 

Regelefterlevnaden för IAS 41 samt IFRS 13 presenteras. Med intensitet menas intensiteten i den 

biologiska tillgången. Företagsstorleken är ett företags totala tillgångar omräknat till euro, siffran 

anges i MEUR.  
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Tabell 7 Sammanställning av företag, dess specifika faktorer samt regelefterlevnad 

Företag IAS 41 IFRS 13  Intensitet 

Företagsstorlek 

i Lönsamhet Skuldsättningsgrad 

Sverige       MEUR     

Holmen  83,33% 72,22% 48,43% 3 866 3,25% 40,85% 

SCA  83,33% 72,22% 19,77% 16 615 6,46% 48,20% 

Sveaskog 87,50% 72,22% 82,90% 4 176 32,84% 71,04% 

Bergvik Skog 

AB  83,33% 72,22% 93,93% 5 218 473,98% 85,71% 

              

Finland             

Mestä Group 83,33% 72,22% 0,24% 5 616 7,07% 68,36% 

Stora Enso  83,33% 72,22% 5,18% 12 361 7,80% 74,97% 

Tornator 83,33% 66,67% 88,53% 1 181 33,36% 143,30% 

UPM 83,33% 72,22% 12,25% 14 193 9,04% 54,48% 

              

Sydafrika             

Sappi 83,33% 72,22% 23,42% 1 441 13,69% 40,90% 

Mondi 87,50% 72,22% 3,39% 6 469 9,46% 57,39% 

York 95,83% 72,22% 44,73% 299 6,67% 55,08% 

Masonite 87,50% 44,44% 39,78% 45 3,76% 20,71% 

              

Australien              

Sterling 83,33% 72,22% 61,24% 32 -306,71% 193,39% 

Vicforests 87,50% 72,22% 46,83% 66 2,92% 18,81% 

Forestry Corp 87,50% 72,22% 3,22% 1416 25,44% 58,00% 

Tasmanian 87,50% 72,22% 84,43% 164 -34,07% 715,47% 

Forestry SA 87,50% 72,22% 47,00% 95 24,99% 2,97% 

 

Upplysningskraven som ställs i IAS 41 samt IFRS 13 levs till en hög grad upp av samtliga 

företag i den undersöka länderna. Ett av företagen sticker ut i studien, det är det sydafrikanska 

företaget Masonite Limited. Masonite Limited var det enda företaget i hela studien som inte 

värderade sina biologiska tillgångar enligt nivå 3 i värderingshierarkin i IFRS 13. Anledningen 

till Bergvik Skog AB:s höga lönsamhet berodde på att man värderade upp värdet på sin skog 

kraftigt under året. Att Sterling och Tasmanian har negativ lönsamhet beror enbart på att de har 

mer kostnader än vad de har intäkter.  
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Tabell 8 visar en sammanställning av de företagsspecifika faktorerna för varje land samt för samt 

även en sammanställning totalt.  

Tabell 8 Sammanställning av företagsspecifika faktorer 

  Totalt Sverige Finland Sydafrika  Australien 

Högst intensitet  93,93% 93,93% 88,53% 44,73% 84,43% 

Lägst intensitet  0,24% 19,77% 0,24% 3,39% 3,22% 

Genomsnittlig intensitet  34,31% 61,26% 26,55% 27,83% 48,54% 

Störst företag  16 615 16 615 14 193 6 469 1 416 

Minst företag  32 3 866 1 181 45 32 

Genomsnittlig storlek 4 556 7 469 8 338 2 064 355 

Högst belåningsgrad 715,47% 85,71% 143,30% 57,39% 715,47% 

Lägst belåningsgrad 2,97% 40,85% 54,48% 20,71% 2,97% 

Genomsnittlig belåningsgrad 96,99% 61,45% 85,28% 43,52% 197,73% 

Högst lönsamhet  473,98% 473,98% 33,36% 13,69% 25,44% 

Lägst lönsamhet  -306,71% 3,25% 7,07% 3,76% -306,71% 

Genomsnittlig lönsamhet  23,59% 129,13% 14,32% 8,39% -57,48% 

Genomsnittlig efterlevnad IAS 41  85,73% 84,38% 83,33% 88,54% 86,67% 

Genomsnittlig efterlevnad IFRS 13 70,14% 72,22% 70,83% 65,28% 72,22% 
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6. Analys 

6.1 Analys av länder 

Tabell 9 ANOVA-tabell 

     

       

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   

Australien 10 169 16,9 16,98889   

Finland 8 131 16,375 15,125   

Sydafrika  8 132 16,5 29,14286   

Sverige 8 133 16,625 15,125   

       

       

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 1,379412 3 0,459804 0,024258 0,994776 2,922277 

Within Groups 568,65 30 18,955    

       

Total 570,0294 33         

 

Ho Det finns ingen skillnad mellan populationerna 

H1 Det finns en skillnad mellan populationerna 

 

Då P-värdet är betydligt högre än 0.05 påvisar ANOVA-testet att det inte finns en signifikant 

skillnad i medelvärdet av regelefterlevnad mellan de fyra länderna. Därmed kan denna studies 

urval inte påvisa att det finns en signifikant skillnad i regelefterlevnad mellan de fyra nationerna. 

Då studiens urval speglar populationen av företag som rapporterar enligt IFRS i Sverige, Finland 

och Australien samt populationen av noterade bolag i Sydafrika kan vi se en skillnad i 

regelefterlevnad trots att ANOVA-testet inte kunde påvisa en skillnad.  

 

Utifrån tabell 6 kan vi se att Australien uppvisar högst total regelefterlevnad följt av Sverige, 

Sydafrika och sist Finland. Bryter vi isär IAS 41 och IFRS 13 kan vi se att Sydafrika har högst 

regelefterlevnad av IAS 41 följt av Australien, Sverige och sist Finland. När det kommer till 

IFRS 13 har Australien högst regelefterlevnad följt av Sverige, Finland och sist Sydafrika. 

 



38 

 

Goncalves och Lopez (2015) studie visade på att Finland hade högst regelefterlevnad av IAS 41 

medan vår studie visar på motsatsen. I vår studie hade Sydafrika högst regelefterlevnad av IAS 

41 medan i Goncalves och Lopez (2015) studie hade Sydafrika lägst. Diskrepansen mellan 

studierna kan bero på att vår studie enbart undersöker skogsbolag medan Goncalves och Lopez 

(2015) studie undersöker samtliga bolag som redovisar enligt IAS 41. Detta betyder att deras 

studie inkluderar jordbruk, uppfödning av boskap och odling av fisk. Vilket kan vara en 

förklaring varför studierna skiljer sig.  

 

Enligt Leuz (2010) klusterindelning borde Australien och Sydafrika som tillhör kluster ett ha 

högre regelefterlevnad än Sverige och Finland som kategoriserades in till kluster två. Vår studie 

visade på att Australien och Sverige har högre regelefterlevnad än Sydafrika och Finland. Vi ser 

därmed en blandning av klustren. Det kan bero på att denna studie enbart undersöker skogsbolag 

och just dem avviker. En annan förklaring kan vara att Leuz (2010) empiri bygger på företag 

över flera branscher och att skogsbolag avviker från klusterindelningen kan vara en indikation att 

det finns segment inom varje kluster.  

 

Utifrån Jackson och Roe (2009) mått på tillsynsintensitet sett till budget bör Australien ha högst 

regelefterlevnad följt av Sydafrika, Finland och sist Sverige. Sett utifrån personal bör Australien 

ha högst regelefterlevnad följt av Sverige, Finland och Sydafrika. Vår studie visade på att 

Australien har högst regelefterlevnad vilket stämmer överens med Jackson och Roe (2009), följt 

av Sverige som stämmer överens med Jackson och Roe (2009) sett utifrån personal men inte 

utifrån budget. Sydafrika har näst högst budget men minst antal personal av undersökta länder 

och i denna studie har de tredje högst regelefterlevnad. Finland har näst lägst budget och näst 

lägst personal och i vår studie lägst total efterlevnad av IAS 41 och IFRS 13.  

 

Vi kan konstatera att denna studies resultat avviker från Leuz (2010) och Jackson och Roe 

(2009) båda studierna predikar att Australien borde ha hög regelefterlevnad vilket denna studie 

också visade på. Australienska tillsynsorganet ASIC har enligt Jackson och Roe (2009) nästan tre 

gånger så mycket personal och fyra gånger större budget som svenska Finansinspektionen vilket 

bör ses som att ASIC tordes kunna utreda och handla mer frekvent än övriga tillsynsorgan och på 

detta sätt ha större inverkan på att företag följer applicerbara regler. Det kan ses som en 
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indikation att tillsynsorgans budget och mängden personal kan ha en positiv inverkan på 

regelefterlevnad, men viss skepticism bör vidtas då vårt resultat visar på marginellt bättre 

regelefterlevnad än övriga undersökta nationer. Så effekten av större anslag till tillsynsorgan kan 

vara ringa, alternativt att budget och personal inte är ett perfekt mått på vad tillsynsorganen 

faktiskt gör. Detta då samtliga företag i studien inte uppfyller i snitt fyra upplysningskrav. Det 

kan ses som att samtliga tillsynsorgan utgör likvärdig effekt på regelefterlevnad eller att det finns 

andra faktorer som påverkar. 

 

Möjliga förklaringar till att vårt resultat inte helt stämmer överens med Leuz (2010) och Jackson 

och Roe (2009) kan vara att det är flera olika faktorer som påverkar om ett företag följer eller 

inte följer ett upplysningskrav. Tidigare forskningsrapporter (Amiraslani, Iatridis & Pope 2013; 

Goncalves & Lopes 2015; Glaum et al. 2013) har funnit en mängd andra möjliga samband med 

regelefterlevnad. Till exempel kan det vara om ett land har common law eller code law (Jaggi & 

Low 2000), om man redovisar enligt en anglosaxiskredovisningstradition eller en 

kontinentalredovisningstradition (Nobes 1998), samt olika företagsspecifika faktorer. Samtliga är 

möjliga förklaringar på vad som kan ligga bakom att vårt resultat inte till fyllo stämmer överens 

med Leuz (2010) och Jackson och Roe (2009).  

 

Utifrån resultatet från fyra nationers skogsbolag kan vi även konstatera att företag uppfyller fler 

upplysningskrav från IAS 41 än IFRS 13. En förklaring till detta kan vara att IFRS 13 är en 

nyare standard än IAS 41 och att det pågår en inlärningsperiod. Ytterligare faktor kan vara att 

IFRS 13 kräver att stående skog ska beräknas till verkligt värde vilket är en förändring från den 

tidigare normen att beräkna stående skog till historisk anskaffningskostnad. Vi kan även säga är 

att skogsbolagen i denna studie är väldigt homogena sett i termer av regelefterlevnad, då 

skillnaderna i ouppfyllda upplysningskrav är få.  

 

6.2 Analys av företagsspecifika faktorer  

6.2.1 Intensiteten i den biologiska tillgången 

Tabellen nedan presenterar regelefterlevnaden för de bolagen med den högsta intensiteten i den 

biologiska tillgången.  
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Tabell 10 Regelefterlevnad fördelat efter intensiteten i den biologiska tillgången 

Summan intensitet IFRS 13 IAS 41 Totalt 

A  72,55% 86,57% 79,56% 

B 76,47% 84,90% 80,68% 

 

Tidigare studier (Amiraslani, Iatridis & Pope 2013; Goncalves & Lopes 2015; Scherch et al. 

2013) visade på att en högre intensitet i den biologiska ledde till att upplysningskraven i IAS 41 

efterlevdes bättre. Vår studie kom fram till ett liknande resultat gällande IAS 41. Bolagen i 

studiens urval som har en högre intensitet i den biologiska tillgången har också en högre 

regelefterlevnad av IAS 41.  

 

Tittar man istället på regelefterlevnaden gällande IFRS 13 finner vi att bolagen som har en lägre 

intensitet i den biologiska tillgången har en högre regelefterlevnad. Detta kan bero på att ett av 

bolaget i kategori B inte redovisade sin biologiska tillgången enligt den tredje nivån i 

värderingshierarkin. Det och då företag generellt uppfyller färre upplysningskrav i IFRS 13 än 

IAS 41 kan det ha påverkat så att det ser ut som att biologisk intensitet inte har ett positivt 

samband som tidigare ovan nämnda studier funnit.  

 

Tabell 11 T-test Intensitet i den biologiska tillgången 

Intensitet IFRS 13 IAS 41 Totalt 

P-värde 0,2622548 0,299481 0,9273205 

 

H0 Det finns ingen skillnad mellan regelefterlevnad och biologisk intensitet  

H1 Det finns en skillnad mellan regelefterlevnad och intensitet 

 

Då vi har fått ett p-värde på 0,26 för IFRS 13, 0,29 för IAS 41 och när vi sammanslog båda 

regelverken fick vi ett p-värde på 0.92. Vi kan ej förkasta H0 då P-värdet är betydligt högre än 

0.05 som är riktmärket för statistiskt tester inom regelefterlevnad (Goncalves & Lopes 2015). 

Därmed kan urvalet från denna studie inte finna någon skillnad mellan regelefterlevnad och 

biologisk intensitet. Det går emot vad tidigare studier fann (Amiraslani, Iatridis & Pope 2013; 

Goncalves & Lopes 2015; Scherch et al. 2013) att högre intensitet i en tillgång har ett samband 

med regelefterlevnad. Däremot om resultatet vi fick beror på chans av det limiterade urvalet eller 



41 

 

att just skogsbolag inte har ett samband mellan biologisk intensitet och regelefterlevnad går ej att 

avgöra.  

 

6.2.2 Företagsstorlek 

 

Tabell 12 Regelefterlevnad fördelat efter företagsstorlek 

Summa 

Företagsstorlek 

IFRS 

13 

IAS 41 Total 

A 76.47%  85.19% 80.83% 

B 72.06% 79.26% 79.26% 

 

Tidigare studier fann ett positivt samband mellan regelefterlevnad och företagens storlek 

(Amiraslani, Iatridis & Pope 2013; Glaum et al. 2013). Dem större företagen i kategori A påvisar 

högre regelefterlevnad än dem mindre företagen i kategori B. Detta stämmer överens med 

Glaums argumentation att större företag tenderar att ha större möjlighet att allokera fler resurser 

till redovisning än mindre företag. Då vårt urval inkluderar populationen av skogsbolag i 

Australien, Finland och Sverige samt hela populationen av noterade skogsbolag i Sydafrika ser vi 

resultatet som en indikation att större företag kan allokera fler resurser till 

redovisningsavdelningar och att det kan borga för en högre grad av regelefterlevnad.  

 

Tabell 13 T-test Företagsstorlek 

Storlek IFRS 13 IAS 41 Totalt 

P-värde 0,265398 0,4687658 0,880498 

 

H0 Det finns ingen skillnad mellan regelefterlevnad och företagsstorlek 

H1 Det finns en skillnad mellan regelefterlevnad och företagsstorlek 

 

Då vi fick ett P-värde på 0,26 för IFRS 13, 0,46 för IAS 41 och när vi sammanslog regelverken 

0,88 kan vi inte förkasta H0 då P-värdarna är betydligt högre än 0.05. Vi kan därmed inte påvisa 

att det finns ett samband mellan regelefterlevnad och företagsstorlek. Däremot om resultat vi fick 

beror på chans av det limiterade urvalet eller att skogsbolag inte har ett samband mellan 

regelefterlevnad och företagsstorlek är svårt att avgöra. 
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6.2.3 Lönsamhet 

Tabell 14 Regelefterlevnad fördelat efter lönsamhet 

Summa Lönsamhet IFRS 13 IAS 41  Totalt 

A 75,82% 85,65% 80,73% 

B 72,79% 85,94% 79,37% 

 

Lang och Lundholm (1993) påvisade i sin studie ett positivt samband mellan regelefterlevnad 

och lönsamhet, men de konstaterade att tidigare forskningsrapporter har identifierat negativt, 

inget samband och positivt samband. Goncalves och Lopes (2015) identifierade inget samband 

mellan lönsamhet och regelefterlevnad. Denna studies urval påvisar marginellt högre 

regelefterlevnad för företagen i kategori A som har högre lönsamhet än kategori B. Däremot när 

det kommer till efterlevnaden av IAS 41 har kategori B högre regelefterlevnad. Då tidigare 

studier har hittat positiva-, negativa eller inget samband mellan regelefterlevnad och lönsamhet 

indikerar resultatet från denna studie att lönsamhet ej har ett samband med regelefterlevnad.  

 

Tabell 15 T-test Lönsamhet 

Lönsamhet IFRS 13 IAS 41 Totalt 

P-värde 0,4433179 0,8701701 0,8800711 

 

H0 Det finns ingen skillnad mellan regelefterlevnad och lönsamhet 

H1 Det finns en skillnad mellan regelefterlevnad och lönsamhet 

 

När vi undersökte lönsamhet och om det finns ett samband mellan det och regelefterlevnad fick 

vi p-värden för IFRS 13 på 0.44, IAS 41 0.87 och när vi sammanslog båda regelverken fick vi 

0.88. Vi kan därmed inte förkasta H0. Återigen kan vi inte påvisa ett samband mellan lönsamhet 

och regelefterlevnad. Om detta beror på chans i vårt urval eller att det inte finns ett samband 

mellan regelefterlevnad och lönsamhet kan vi inte avgöra med säkerhet. 
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6.2.4 Skuldsättningsgrad 

 

Tabell 16 Regelefterlevnad fördelat efter skuldsättningsgrad 

Summa Skuldsättningsgrad  IFRS 13 IAS 41  Totalt 

A 75,82% 86,57% 81,20% 

B 72,79% 84,90% 78,84% 

 

Tidigare forskare som undersökt om skuldsättningsgrad fann ett samband mellan hög 

skuldsättningsgrad och regelefterlevnad. (Amiraslani, Iatridis & Pope 2013; Chavent et al. 2006). 

Även Jaggi och Low (2000) fann ett samband mellan hög skuldsättningsgrad och 

regelefterlevnad. I vår studie påvisar bolagen som har högre skuldsättningsgrad (kategori A) fler 

upplysningar än bolag med lägre skuldsättningsgrad. Förklarningen varför skuldsättningsgrad 

kan ha en påverkan på redovisningsinformation är att kreditgivare har större incitament att 

begära ut mer information från företag med hög skuldsättningsgrad. Resultatet påvisar en 

indikation att skuldsättningsgrad har ett positivt samband med regelefterlevnad.  

 

Tabell 17 T-test Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad IFRS 13 IAS 41 Totalt 

P-värde 0,3419679 0,299481 0,7242572 

 

H0 Det finns ingen skillnad mellan regelefterlevnad och skuldsättningsgrad 

H1 Det finns en skillnad mellan regelefterlevnad och skuldsättningsgrad 

 

När vi utförde t-testet fick vi p-värden för IFRS 13 på 0.34, för IAS 41 0,29 och 0,72 när vi 

testade båda två regelverken. Vi kan därmed inte förkasta H0. Även om vårt urval inte kunde 

påvisa en skillnad mellan företag som har hög skuldsättningsgrad och regelefterlevnad behöver 

det inte betyda att ett sådant förhållande inte existerar då vårt urval är begränsat och det kan vara 

slump att vi inte kunde bevisa sådant förhållande. 
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7. Slutsats  

7.1 Slutsats 

 Syftet med denna studie var att berika forskningsfältet rörande regelefterlevnad för skogsbolag 

som rapporterar enligt IAS 41 och den nyare standarden IFRS 13. 

 

Vi undersökte hur väl företag i Australien, Finland, Sydafrika och Sverige levde upp till 

upplysningskraven ställda i IAS 41 samt IFRS 13 samt om det finns ett samband mellan 

företagsspecifika faktorer och regelefterlevnad.  

 

Skogsbolagen i denna studie uppfyllde i snitt 80 % av samtliga upplysningskrav i IAS 41 och 

IFRS 13, vilket är i linje med vad Goncalves och Lopez (2015) fann i deras studie. Skogsbolagen 

uppfyllde färre upplysningskrav i IFRS 13 än IAS 41, vilket kan bero på att IFRS 13 är ett nyare 

regelverk som infördes 2013. Det fanns ingen markant skillnad i regelefterlevnad mellan dem 

undersökta länderna. Australien hade högst regelefterlevnad med 82.44 % och Finland hade lägst 

med 79.88%. 

 

Efter studiens genomförande kunde vi inte påvisa att det finns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan de undersökta länderna. Skillnaderna i regelefterlevnad mellan nationer och företag var 

små och samtliga företag och det är i snitt endast fyra upplysningskrav företag inte uppfyller. Det 

kan vara en indikation att ju större budget och mängden personal inte ger en markant påverkan 

på regelefterlevnad. Detta då Australienska ASIC hade en budget på 89,217 USD justerat efter 

BNP och personal på 34,44 justerat efter landets befolkning i miljoner, jämfört med finländska 

finansinspektionen som hade en budget på 45,937 USD justerat efter BNP och personal på 4,23 

justerat efter landets befolkning i miljoner.  

 

Studiens population visade dock på att större företag uppvisade högre regelefterlevnad än mindre 

företag samt att företag med högre skuldsättningsgrad uppvisade högre regelefterlevnad än 

företag med lägre skuldsättningsgrad. Det ger stöd till hypotesen att företag som allokerar mer 

resurser till redovisningsavdelningen kan borga för högre regelefterlevnad. Samt att företag med 

högre skuldsättningsgrad ger större incitament till kreditgivare att begära ut mer information. 
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Däremot kunde vi inte finna stöd till lönsamheten och intensiteten på den biologiska tillgången 

har ett samband med regelefterlevnad.  

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Denna studie fokuserade på regelefterlevnad av skogsbolag. För att undvika svårigheten att hitta 

lämpligt antal bolag kan vidare forskning bredda urvalet och undersöka flera branscher som 

jordbruk, ifall regelefterlevnad av IAS 41 är intressant. Alternativt är det av värde att undersöka 

vad som faktiskt förmedlas i årsrapporterna och jämföra det med IASB föreställningsram för att 

se om informationen i årsrapporterna stämmer överens med de värden som IASB vill förmedla.  
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Appendix 1 – Upplysningskrav IAS 41 

Företagen skall uppge vinster eller förluster hänförligt till biologiska tillgången under 

innevarande period när biologiska tillgången redovisas från förstag gången och förändringar i 

verkligt värde subtraherat med försäljningskostnader (IAS 41, p 40). 

Entiteten skall beskriva varje grupp av biologiska tillgångar, kan beskrivas i berättande form 

eller kvantifierad form (IAS 41, p 41, 42).  

 

Entiteten är rekommenderad att uppge en kvantifierad beskrivning av gruppering av biologisk 

tillgång, för att behjälpa uppskattningar när den biologiska tillgången kommer att realiseras. Om 

sådan beskrivning gjort skall entiteten upplysa om hur kategoriseringen gjorts (IAS 41, p 43). 

Biologiska tillgångar kan klassificeras som mogna och omogna, mogna biologiska tillgångar är 

tillgångar som uppnått specificerade skördekrav, omogna har ej gjort det (IAS 41, p 45) 

Om ej beskrivit i övrigt publicerad information skall entiteten beskriva 

a. Entitetens aktivitet hänförligt till biologisk tillgång 

b. Icke finansiella mätningar och uppskattningar av fysisk kvantiteter av varje grupp av 

biologisk tillgång 

c. Summan av biologisk tillgång vid slutet av perioden och summan av skördad produkt 

från den biologiska tillgången (IAS 41, p 46). 

Entiteten skall uppge om: 

a. Förekomsten av och redovisat värde av biologisk tillgång för vilka äganderätten är 

inskränkt. Redovisat värde av biologisk tillgång som är förpliktigad som säkerhet för 

skulder 

b. Summan av förpliktelser för utvecklande och införskaffning av biologisk tillgång 

c. Finansiell risk hanterings strategier relaterade till jord- och skogsbruk (IAS 41, p 49) 

Entiteten skall presentera avstämning om förändringar i redovisat värde av biologisk tillgång 

mellan början och slutet av innevarande period. Avstämningen skall inkludera 

a. Vinst eller förlust hänförligt till förändringar i verkligt värde avdraget med 

försäljningskostnader. 

b. Ökningar följd av köp. 

c. Reduktioner hänförligt till försäljning och biologiska tillgångar klassificerade för 

försäljning i enlighet med IFRS 5. 



 

 

 

d. Reduktioner hänförligt till skörd. 

e. Ökningar resulterade från företagsförvärv och samgående. 

f. Nettoförändringar hänförligt till valutakursomräkning till annan rapporteringsvaluta, 

omvandling av utländskverksamhet till rapporteringsvaluta. 

g. Andra förändringar (IAS 41, p 50). 

Verkligt värde avdraget med försäljningskostnader kan förändras av både fysiska förändringar 

och prisförändringar på marknaden. Separata upplysningar om fysiska förändringar och 

prisförändringar är rekommenderat, speciellt vid produktionscykler över ett år (IAS 41, p 51). 

Biologiska transformationen resulterar i olika typer av fysiska förändringar, tillväxt, 

degenerering, produktion och prokreation, varje förändring är mätbar och observerbar. Varje 

förändring har en direkt relation till tillgångens framtida ekonomisk nytta (IAS 41, p 52). 

Jord- och skogsbruk är utsatt för klimat, sjukdomar och andra naturbetingade risker. Om en 

händelse sker som uppbådar väsentlig intäkt- eller kostnadspost skall händelsens karaktär och 

belopp uppges i enlighet med IAS 1 (IAS 41, p 53). 

 

Ytterligare upplysningar om biologiska tillgångar där verkligt värde ej kan bli tillförlitligt 

beräknat. 

 

Om entiteten redovisar i enlighet med IAS 41, p 30 skall entiteten uppge: 

a. Beskrivning över biologisk tillgång. 

b. Förklaring varför verkligt värde ej kan bli tillförlitligt beräknat. 

c. Om möjligt, ett intervall inom där det är högst sannolikt att det verkliga värdet ligger. 

d. Den avskrivningsmetod som använts. 

e. Avskrivningstakt som använts och nyttjandeperiod (IAS 41, p 54). 

Om, under innevarande period, en entitet beräknar biologiska tillgångar i enlighet med IAS 41, p 

30 ska entiteten upplysa om vinst eller förlust vid avyttring av sådana tillgångar. I enlighet med 

IAS 41, p 50 krävs det att sådana vinster eller förluster redovisas separat. Utöver ska 

avstämningen inkludera: 

a. Nedskrivning. 

b. Återföring av nedskrivning. 

c. Ackumulerade avskrivningar (IAS 41, p 55). 



 

 

 

Om entiteten redovisar i enlighet med IAS 41, p 30 och den biologiska tillgången kan bli 

tillförlitligt beräknad till verkligt värde under innevarande period ska entiteten uppge: 

a. Beskrivning över biologisk tillgång 

b. Förklaring varför tillgången kan bli tillförlitligt beräknad till verkligt värde 

c. Effekten av förändringen (IAS 41, p 56). 

 

Statliga bidrag och subventioner 

Entiteten skall uppge karaktär och omfång om statliga bidraget eller subventionen. Ouppfyllda 

villkor och andra eventualiteter tillskrivna till statliga bidraget eller subventionen. Signifikanta 

reduktioner i summan av statligt bidrag eller subvention (IAS 41, p 57). 

  



 

 

 

Appendix 2 – Upplysningskrav IFRS 13 

Företaget skall uppge information som assisterar intressenter av företaget att uppskatta följande: 

a. Tillgångar och skulder som är beräknade till verkligt värde på återkommande eller ej 

återkommande basis i rapporten över finansiell ställning efter första redovisningen, de 

värderingstekniker och indata som används för att ta fram dessa värderingar. 

b. För upprepade värdering till verkligt värde som tar hjälp av signifikanta ej observerbara 

indata (nivå 3), effekten av dessa antagande på resultatet eller övrigt totalt resultat över 

perioden (IFRS 13, p 91) 

För att uppfylla målet i IFRS 13, p91 ska företag ta hänsyn följande: 

a. Nivån av detaljerad information som är nödvändig för att uppnå upplysningskraven. 

b. Hur stor betoning som skall läggas på varje upplysningskrav 

c. Till vilken mån information ska sammanslås eller delas upp och, 

d. Om intressenter behöver ytterligare information för att utvärdera den uppgivna 

kvantitativa informationen som lämnats. 

Om upplysningar ska uppgivna i enlighet med IFRS 13 och övriga IFRS standarder är 

otillräckliga för att möta målen i IFRS 13, p 91, skall företaget upplysa ytterligare nödvändig 

information för att uppnå målen (IFRS 13, p 92). 

 

För att uppnå målen i IFRS 13, p 91, skall företaget uppge minst följande information för varje 

klass av tillgångar och skulder beräknade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning 

efter första redovisningen: 

a. För återkommande och ej återkommande värderingar till verkligt värde, värdering till 

verkligt värde vid slutet av räkenskapsperioden, och för ej återkommande värderingar till 

verkligt värde, anledningar för värdering till verkligt värde. Återkommande värdering till 

verkligt värde av tillgångar eller skulder är dessa som övriga IFRS standarder tillåter eller 

kräver i rapporten över finansiell ställning vid slutat av varje räkenskapsperiod. Ej 

återkommande värderingar till verkligt värde av tillgångar eller skulder är dessa som 

övriga IFRS standarder kräver eller tillåter i rapporten över finansiell ställning under 

särskilda omständigheter.  



 

 

 

b. För återkommande värderingar till verkligt värde och ej återkommande värdering till 

verkligt värde, den nivån i verkligt värde hierarkin inom vilket värderingar till verkligt 

värde är kategoriserade i dess helhet (nivå ett, två eller tre) 

c. För tillgångar och skulder vid slutet av innevarande räkenskapsperiod som är värderade 

till verkligt värde på en återkommande basis, summan för överföringar mellan nivå ett 

och nivå 2 i hierarkin för verkligt värde, skälen till dessa överföringar och företagets 

principer för avgörandet om när överföringen mellan nivåerna anses ha inträffat (se IFRS 

13, p 95). Överföringar till varje nivå ska uppges och diskuteras separat från överföringar 

från varje nivå. 

d. För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde kategoriserade 

till nivå två och tre i hierarkin för verkligt värde, ska en beskrivning av 

värderingstekniken(er) och de indata som använts vid värdering till verkligt värde. Om 

det har skett en förändring i värderingsteknik, (som att gå från ett marknadansats till en 

inkomstansats eller användning av ytterligare värderingsteknik), skall företaget uppge 

förändringen och skäl för att för förändringen. För värdering till verkligt värde 

kategoriserade till nivå tre i hierarkin för verkligt värde, skall företaget uppge kvantitativ 

information om de signifikanta ej observerbara indata som använts vid värderingen till 

verkligt värde. Företaget är inte tvingad att sammanställa kvantitativ information för att 

tillmötesgå detta upplysningskrav om kvantitativ ej observerbara indata ej har tagits fram 

av företaget vid värdering till verkligt värde. Men, när denna information uppges kan inte 

företaget ignorera kvantitativa ej observerbara indata som är signifikanta vid värdering 

till verkligt värde och är rimligen tillgängliga till företaget. 

e. För återkommande värderingar till verkligt värde kategoriserade till nivå tre i hierarkin 

för verkligt värde, ska en avstämning från räkenskapsperiodens början och slut, uppge 

separat förändringar under räkenskapsperioden hänförliga till följande 

I. Totala vinster eller förluster för räkenskapsperioden som redovisas i resultatet och 

den eller de poster i resultatet där dessa vinster eller förluster redovisas. 

II. Totala vinster eller förluster för räkenskapsperioden som redovisas i övrigt 

totalresultat och den eller de poster i totalresultat där dessa vinster eller förluster 

redovisas 

III. Köp, försäljning, utfärdningar och förlikningar skall uppges separat. 



 

 

 

IV. Summan av varje överföring till eller från nivå tre i hierarkin för verkligt värde, 

skälen för dessa överföringar och företagets principer som avgör när överföringen 

mellan nivåer anses ha inträffat (se IFRS 13, p 95). Överföringen till nivå tre ska 

uppges och diskuteras separat från överföringar från nivå tre. 

f. För återkommande värderingar till verkligt värde som kategoriseras till nivå tre i 

hierarkin för verkligt värde, summan av totala vinster eller förluster för 

räkenskapsperioden i (e, I) som inkluderas i resultatet och är hänförligt till förändringar i 

orealiserad vinst eller förlust på dessa tillgångar och skulder vid slutet av innevarande 

räkenskapsperiod. Och den eller de poster i resultatet där dessa orealiserade vinster eller 

förluster redovisas. 

g. För återkommande och ej återkommande värderingar till verkligt värde som kategoriseras 

till nivå tre i hierarkin för verkligt värde, ska en beskrivning av värderingsprocessen som 

används av företaget. 

h. För återkommande värderingar till verkligt värde kategoriserade till nivå tre i hierarkin 

för verkligt värde: 

I. För alla sådana värderingar, skall en förklarande beskrivning av hur känslig 

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

förändringar i dessa indata kan resultera till signifikant högre eller lägre verkligt 

värdet. Om det finns ett samberoende mellan indata och andra icke observerbara 

indata som används vid beräkning till verkligt värde, skall företaget uppge en 

beskrivning av dessa samberoende och hur dessa kan förstora eller lindra effekten 

av förändringar av observerbara indata vid värdering till verkligt värde. För att 

tillmötesgå med detta upplysningskrav, ska den förklarande beskrivningen av 

känsligheten för förändringar i icke observerbara indata inkludera, minst, de icke 

observerbara indata som upplysningarna avser i (d) 

II. För finansiella tillgångar och skulder, om förändringar i en eller flera av de icke 

observerbara indata speglar möjlig alternativa antaganden som skulle signifikant 

förändra det verkliga värdet, skall företaget uppge det faktum och upplysa om 

effekten av dessa förändringar. Företag skall uppge hur effekten av dessa 

förändringar till ett rimligt alternativt antagande beräknats. För det syftet, skall 

bedömning göras med hänsyn till vinst eller förlust, och totala tillgångar eller 



 

 

 

skulder, eller när förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt totalt resultat 

eller totalt eget kapital. 

 

i. För återkommande och ej återkommande värdering till verkligt värde, om det högsta och 

bästa användning av icke finansiella tillgångar skiljer sig från nuvarande användning, 

skall företaget upplysa detta och varför den icke finansiella tillgången används på ett 

annat sätt en det högsta och bästa.  

Företaget ska bestämma ändamålsenliga grupperingar av tillgångar och skulder på basis 

av följande: 

a. Naturen, karaktieristen och risken av tillgången eller skulden och, 

b. Nivån i hierarkin för verkligt värde som beräkningen till verkligt värde är 

kategoriserad till. 

 

Antalet grupperingar kan behöva vara fler för värdering till verkligt värde kategoriserade till nivå 

3 för dessa beräkningar har större grad av osäkerhet och subjektivitet. Att bestämma 

ändamålsenliga grupperingar av tillgångar och skulder för vilka upplysningar om beräkning till 

verkligt värde ska uppges kräver bedömning. Företaget ska uppge tillräcklig information för att 

möjliggöra avstämning post i rapporten för finansiell ställning.  

 

Företaget ska upplysa och konsistent följa sina principer för att bestämma när överföring mellan 

nivåer i hierarkin för verkligt värde anses ha inträffat i enlighet med IFRS 13, p 93 c och (e, IV). 

Principerna om när det anses inträffat en överföring ska vara detsamma för överföringar till 

nivåer och överföringar från nivåer (IFRS, p 95). Om företaget använder en redovisningsprincip 

för att använda undantaget i IFRS 13, p 48 ska företaget upplysa detta (IFRS 13, p 96). 

 

För varje gruppering av tillgångar och skulder ej beräknade till verkligt värde i rapporten för 

finansiell ställning men vilka har upplyst om verkligt värde, ska företaget uppge information 

krävd av IFRS 13, p 93 (b, d och i). Företag behöver inte uppge kvantitativa upplysningar om 

signifikanta icke observerade indata som använts vid beräkning till verkligt värde kategoriserade 

till nivå tre i hierarkin för verkligt värde som krävs av IFRS 13, p 93 (d). För sådana tillgångar 

och skulder, behöver företaget ej uppge andra upplysningar som IFRS 13 kräver (IFRS 13, p 97) 



 

 

 

 

För skulder beräknade till verkligt värde och utfärdad med en icke separerbar ställd säkerhet av 

tredje part, ska utfärdaren upplysa om existensen av säkerheten och om den reflekteras i 

beräkning till verkligt värde (IFRS 13, p 98). 

 

Företag ska presentera kvantitativa upplysningar begärda av IFRS 13 i tabell format, såvida inte 

annat format är mer lämpligt.  

 


