
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

IFRS 13 och förvaltningsfastigheter 

- En komparativ studie av börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, 

Sverige och Tyskland angående deras efterlevnad av upplysningskraven i 

IFRS 13. 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C | VT 2015 

 

Av: Jonathan Flodin, Zackarias Jonsson 

Handledare: Peter Jönsson 
 



 

 

Tack till! 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Jönsson för de goda råd vi fått under arbetets 

gång. Vi vill också tacka våra opponenter för god och konstruktiv kritik. Sist men inte minst vill 

vi tacka familj och vänner för deras tankar och idéer i uppsatsens slutskede. 

 

Stockholm, 2015-06-05 

 

 

 

 

 

 

_________________        _________________ 

 

Jonathan Flodin        Zackarias Jonsson 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Titel - IFRS 13 och förvaltningsfastigheter, en komparativ studie av börsnoterade fastighetsbolag 

i Storbritannien, Sverige och Tyskland angående deras efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 

13. 

Problem – Efterlevnad av internationella redovisningsstandarder. 

Syfte - Syftet med studien är att komparativt granska börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, 

Sverige och Tyskland gällande deras efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13. Vidare syftar 

studien till att undersöka om eventuella skillnader i graden av efterlevnad påverkas av 

företagsspecifika faktorer. 

Metod - Utifrån en deduktiv ansats tillämpas en innehållsanalys som syftar till att kvantifiera datan 

från årsredovisningarna för att sedan analysera datan med univariata analysmetoder. Datan från 

företagens årsredovisningar kodas in i kategorier baserade på upplysningskraven i IFRS 13. 

Wilcoxons teckenrangtest genomförs för att signifikanstesta eventuella skillnader i graden av 

efterlevnad mellan länderna.  

Resultat – Generellt är efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 hög. Storbritannien 

efterlever upplysningskraven till 85 procent. För Sverige och Tyskland är efterlevnaden omkring 

90 procent. Vid närmare granskning av enskilda upplysningskrav framgår skillnader i 

efterlevnaden sett utifrån olika företagsspecifika faktorer. De upplysningskrav som har haft lägre 

efterlevnad är också de upplysningskrav som är nya i samband med IFRS 13.  

Slutsats - Det finns indikationer på att bolag med hög belåningsgrad följer upplysningskraven i 

högre utsträckning än bolag med låg belåningsgrad. Det finns också indikationer på att en revision 

från en Big 4 byrå har påverkan på graden av efterlevnad. Efterlevnaden är lägre i framförallt 

Storbritannien för företag som inte har en revisor tillhörande en Big 4 byrå, även Tyskland uppvisar 

liknande tendenser gällande detta. Företagets storlek tycks också vara en orsak till skillnader i 

graden av efterlevnad. Mindre bolag tenderar till att efterleva upplysningskraven i lägre 

utsträckning än större bolag. Huruvida bolagets lönsamhet skulle vara kopplat till graden av 

efterlevnad är däremot oklart eftersom att bolagen efterlever upplysningskraven i princip lika 

oavsett lönsamhet. Det går dock inte att utesluta att skillnader i efterlevnad kan bero på graden av 

redovisningstillsyn eller ländernas institutionella bakgrunder.  

Sökord - IFRS 13, upplysningskrav, förvaltningsfastigheter, efterlevnad 



 

 

Abstract  

Title - IFRS 13 and investment property, a comparative study of stock listed property companies 

in Germany, Great Britain and Sweden regarding their compliance with the mandatory disclosure 

requirements in IFRS 13. 

Problem - Compliance with international accounting standards. 

Purpose - The purpose of this thesis is to compare stock listed property companies in Germany, 

Great Britain and Sweden regarding their compliance with the mandatory disclosure requirements 

in IFRS 13. The thesis will also examine if firm-characteristics influences the level of compliance 

with the mandatory disclosure requirements.  

Method - Using a deductive approach, a content analysis is used to gather data from the 

companies’ consolidated financial statements in order to quantify the data and study it using 

univariate analyzing methods. Data from the companies’ consolidated financial statements are 

categorized according to the mandatory disclosure requirements in IFRS 13. A Wilcoxon signed 

rank test is performed to test the significance of any differences in compliance at the country level. 

Result – The level of compliance of the mandatory disclosures in IFRS 13 is high. Great Britain´s 

level of compliance is approximately 85 percent. Corresponding number for Sweden and Germany 

is about 90 percent. Differences appear through further analysis of individual disclosure 

requirements compared with firm-specific characteristics. Less compliance is noted in the 

disclosures requirements newly introduced in connection with IFRS 13. 

Conclusion - Our findings indicate that highly leveraged firms may follow the disclosure 

requirements to a greater extent than lowly leveraged firms. Our findings also indicate that Big 4 

auditors may have a positive effect on the level of compliance. Compliance is lower particularly 

in the United Kingdom when it comes to not having a Big 4 auditor and Germany is showing the 

similar trends regarding Big 4 auditor. Firm size also seems to be connected to differences in the 

level of compliance, where small firms tend to comply with the disclosure requirements to a less 

extent than larger firms. Whether or not the firms’ profitability is linked to the level of compliance 

is unclear due to even compliance regardless of profitability. It is not possible to exclude the 

possibility that compliance may depend on the countries’ enforcement of accounting regulation or 

the countries’ previous institutional backgrounds.  

Keywords – IFRS 13, mandatory disclosure, investment property, compliance 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 2005 har det varit obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att följa de 

internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS). Den 

internationella organisation som ansvarar för standarsättningen av IFRS är International 

Accounting Standards Board (IASB). Införandet av IFRS resulterade i att fler än 7000 företag i 25 

länder övergav sina nationella Generally Accepted Accounting Principels (GAAP) till förmån för 

de nya redovisningsreglerna (IFRS Foundation, 2015a, s. 2).  

 

En nyhet med IFRS var standarden IAS 40 som tillåter företag att välja mellan att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller historiskt anskaffningsvärde. Sedan 2005 har de 

större fastighetsbolagen i Europa rört sig ifrån att värdera sina förvaltningsfastigheter till historiskt 

anskaffningsvärde mot att istället värdera dessa till verkligt värde. Nordlund (2008) visar att 12 av 

17 europeiska bolag värderade sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde när IFRS infördes 

2005. Året efter IFRS införande värderade 15 av 17 europeiska bolag sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde (Nordlund, 2008, s. 73-74).  Samtliga av de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagen hade likaså valt att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkliga värden i 

samband med att IFRS infördes 2005 (Nordlund, 2008, s. 79).  

 

Värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde har sedan 2011 haft en egen IFRS-standard, 

IFRS 13. Standarden är slutprodukten av ett långtgående projekt för att öka samstämmigheten 

mellan internationella redovisningsstandarder (PWC, 2010). Innan IFRS 13 infördes var 

vägledningen för värdering till verkligt värde inkonsekvent och utspridd över olika standarder 

(European Commission, 2012, s. 5). IFRS 13 reglerar inte vilka tillgångar och skulder som ska 

redovisas till verkligt värde, standarden bestämmer istället hur det verkliga värdet ska fastställas 

och vilka upplysningar rörande verkligt värde som ska återges (PWC, 2010).  

 

IFRS 13 kategoriserar den indata som används vid värderingen i en värderingshierarki byggd på 

tre olika nivåer: nivå 1, 2 och 3. Indatan på den första värderingsnivån baseras på åberopat pris på 

en aktiv marknad (IFRS 13, p.76). Den andra nivån baseras på observerbar indata utanför priset 
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på den aktiva marknaden (IFRS 13, p.81) Den tredje nivån baseras på indata som är icke-

observerbar (IFRS 13, p.86). 

 

Upplysningskraven i IFRS 13 är till stor del överflyttade från IFRS 7 Financial Instruments: 

Disclosures. Skillnaden är att upplysningskraven i IFRS 13 även gäller för icke-finansiella 

tillgångar (PWC, 2010). De upplysningskrav som tidigare fanns i IAS 40 gällande värdering till 

verkligt värde ersattes således av upplysningskraven i IFRS 13. Utöver de överflyttade 

upplysningskraven har ett antal nya upplysningskrav tillkommit, främst för den icke-observerbara 

indatan i nivå 3 i värderingshierarkin. Syftet med upplysningskraven i IFRS 13 är att informera 

läsaren om de metoder och den indata som använts för att fastställa verkligt värde (KPMG, 2013 

s. 13).  

 

1.2 Problematisering 

IASB har som mål att utveckla en uppsättning högkvalitativa, förståeliga och globalt accepterade 

redovisningsstandarder baserade på tydligt formulerade principer (IFRS Foundation, 2015a, s. 1).  

Redovisningsstandarder av hög kvalitet behöver dock inte innebära hög kvalitet av finansiell 

rapportering. Tydliga regler och standarder garanterar således inte efterlevnad. Ett flertal studier 

pekar på att företag i olika länder inte efterlevt IFRS och obligatoriska upplysningskrav i samband 

med införandet (Mısırlıoğlu, Tucker, Yükseltürk, 2011; Tsalavoutas, 2011; Glaum, Schmidt, 

Street, Vogel, 2013; Amiraslani, Latridis, Pope, 2013) 

 

Det kan finnas flera anledningar till varför företag inte efterlever upplysningskrav i internationella 

redovisningsstandarder. Icke efterlevnad kan bero på att företagen råkat förbise vissa 

upplysningskrav, att företagen misstolkat upplysningskraven eller på grund av att företagen 

medvetet inte följt upplysningskraven (Glaum et al., 2013, s. 167). Skillnader mellan länder kan 

även bero på länders institutionella särdrag, graden av redovisingstillsyn eller företagsspecifika 

faktorer.  

 

Leuz (2010) pekar på existensen av robusta institutionella kluster. Länder där företag är i beroende 

av extern finansiering tenderar att ha en starkare reglering av finansiell rapportering (Leuz, 2010, 
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s. 230). Vidare tenderar företag i länder med stark reglering och upprätthållande av regler att vara 

mer transparenta i sin finansiella rapportering (Leuz, 2010, s. 230). Amiraslani et al. (2013) bygger 

vidare på Leuz globala indelning av institutionella kluster och visar på att företag från en starkt 

reglerad redovisningsmiljö har en tendens till att uppvisa högre grad av efterlevnad av 

upplysningskrav vid nedskrivningar av tillgångar (Amiraslani et al., 2013, s. 7). Skillnader i graden 

av efterlevnad kan också bero på länders rättssystem där företag från länder med “common law” 

presenterar högre grad av upplysningar än länder med “code law” (Jaggi & Low, 2000). Utöver 

landets rättsystem kan även den nationella kulturen vara en betydelsefull faktor för att förklara 

skillnader i graden av efterlevnad (Hope, 2003).  

 

Länder kan införa internationella redovisningsstandarder relativt enkelt, men att utveckla de 

institutionella mekanismerna för att garantera en lyckad implementering och för att upprätthålla 

efterlevnad av standarderna har visat sig vara oerhört komplext och tidskrävande (Hodgdon et al., 

2009, s. 34).  

 

Företagsspecifika faktorers påverkan på graden av efterlevnad har undersökts i ett antal studier 

(Hope, 2003; Tsalavoutas, 2011; Amiraslani et al., 2013; Glaum et al., 2013) som pekar på att 

graden av efterlevnad bland annat kan bero på företagens belåningsgrad, om företagen använder 

sig av de revisionsbyråer klassade som “Big 4” (KPMG, Deloitte, PwC och EY) eller företagets 

storlek. Daske, Hail, Leuz och Verdi (2013) undersöker bland annat huruvida företag med hög 

lönsamhet har incitament till att producera information som ökar de finansiella rapporternas 

transparens. Företags ägarstruktur kan också vara en påverkande faktor där företag med spridd 

ägarstruktur antas ha incitament till att redovisa mer information än företag med koncentrerad 

ägarstruktur (Amiraslani et al., 2013, s. 45). Andra studier menar däremot att en lagom 

koncentrerad ägarstruktur resulterar i högst efterlevnad (Glaum et al., 2013, s. 187). Graden av 

efterlevnad kan också vara en funktion av kulturella, politiska och ekonomiska system såväl som 

företagsfinansiella och operativa system (Archambault & Archambault, 2003, s. 174). 

 

Glaum et al. (2013) menar att efterlevnad av internationella redovisningsstandarder beror på en 

kombination av företags- och landsspecifika faktorer. På företagsnivå påverkas graden av 

efterlevnad bland annat av om företaget har en revisor från Big 4, förekomsten av 
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revisionskommittéer och företagets ägarstruktur (Glaum et al., 2013, s. 166). Skillnader i graden 

av efterlevnad mellan länder kan bero på styrkan på ländernas tillsyn och upprätthållande av den 

finansiella rapporteringen, aktiemarknadens betydelse och kulturella faktorer (Glaum et al., 2013, 

s. 166). 

 

Det finns således internationella skillnader som förmodligen uppstått på grund av olika sociala, 

ekonomiska och legala förutsättningar (IFRS, 2010, s. 5). Finansiella rapporter som förbereds av 

rapporterande enheter till utomstående användare kan verka lika från land till land, men olika 

länder har vid reglering av nationella redovisningsstandarder tagit hänsyn till olika användares 

behov (IFRS, 2010, s. 5). IASB har som mål att minska dessa skillnader genom att harmonisera 

redovisningsstandarder och menar att fortsatt harmonisering uppnås genom att fokusera på att 

finansiella rapporter förbereds i syfte att förse användare med information som blir användbar vid 

ekonomiska beslut (IFRS, 2010, s. 5). 

 

Fastighetsbolag som värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde ska från och med 2013 

års årsredovisning tillämpa IFRS 13. Företag har nu haft ytterligare ett år på sig att anpassa sig till 

upplysningskraven i IFRS 13. Av denna anledning kan det vara intressant att undersöka om 

efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 efterlevs och även undersöka detta ur ett 

internationellt perspektiv. Det är också intressant att se om olika företagsspecifika faktorer 

påverkar hur väl standarden efterlevs. Studiens problemformulering lyder: 

 

- Finns det skillnader i hur börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, Sverige och 

Tyskland följer upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde? Beror eventuella skillnader i graden av efterlevnad på företagsspecifika 

faktorer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att komparativt granska börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, 

Sverige och Tyskland gällande deras efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13. Vidare syftar 
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studien till att undersöka om eventuella skillnader i graden av efterlevnad påverkas av 

företagsspecifika faktorer. 

 

Syftet ska uppnås med hjälp av följande frågeställningar: 

 

● Hur väl efterlever börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, Sverige och Tyskland 

upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

● Påverkas graden av efterlevnad av företagsspecifika faktorer? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till börsnoterade fastighetsbolag i Storbritannien, Sverige och Tyskland som 

innehar förvaltningsfastigheter värderade till verkligt värde. De bolag som värderar sina 

förvaltningsfastigheter till historiskt anskaffningsvärde och upplyser om verkligt värde i not har 

inte tagits med i studien.  

 

Bolagen ska ha varit noterade på antingen Deutsche Börse, London Stock Exchange eller Nasdaq 

OMX Nordic (Stockholm). I studien undersöks årsredovisningar för 2014 och endast de 

årsredovisningar som publicerats på engelska eller svenska. De företagsspecifika faktorer som 

undersöks är belåningsgrad, lönsamhet, revisor och företagets storlek. Dessa faktorer har 

undersökts i tidigare studier på området (Tsalavoutas, 2009; Mısırlıoğlu et al., 2011; Glaum et al., 

2013; Amiraslani et al., 2013; Tsalavoutas & Dionysiou, 2014). 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

I den teoretiska referensramen behandlas värdering till verkligt värde och upplysningskrav. De 

faktiska upplysningskraven i IFRS 13 återges först i metodavsnittet i form av en kodningsmall. 

Vidare behandlar referensramen den indelning av länder efter redovisningstradition som har gjorts 

historiskt för att förklara internationella skillnader i redovisningssystem. Avsnittet behandlar också 

redovisningstillsyn då detta kan vara en orsak till internationella skillnader, vidare behandlar 

avsnittet kortfattat de myndigheter som bedriver redovisningstillsyn i respektive land. I den 
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avslutande delen av den teoretiska referensramen behandlas de företagsspecifika faktorer som 

eventuellt kan vara orsak till skillnader i graden av efterlevnad.  

 

I metodavsnittet beskrivs urvalsprocessen och hur den insamlade datan bearbetats och analyserats. 

Metodavsnittet behandlar även risker för feltolkning av dataunderlaget och hur dessa risker har 

hanterats för att öka studiens tillförlitlighet och validitet.  

 

Empiriavsnittet består av en tabellsammanställning av upplysningskravens efterlevnad för 

samtliga bolag. Empirin analyseras sedan i analysavsnittet med hjälp av univariat analys och 

Wilcoxons teckenrangtest. I analysdelen återkopplas även resultatet till den teoretiska 

referensramen. I arbetets avslutande del presenteras studiens slutsats och en diskussion om 

resultatet samt förslag till vidare studier. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Verkligt värde 

2.1.1 IFRS 13 

Sedan den första januari 2013 tillämpas IFRS 13 när en tillgång eller skuld ska värderas till verkligt 

värde. IFRS 13 definierar verkligt värde som “... det pris som vid värderingstidpunkten skulle 

erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad 

transaktion mellan marknadsaktörer” (IFRS 13, p. 9). Definitionen bygger på nyckelorden 

“försäljningspris” och “aktiv marknad”.  

 

De värderingstekniker som används vid värderingen utgår ifrån antingen en marknadsansats, en 

kostnadsansats eller en avkastningsvärdeansats. Marknadsansatsen använder det pris som erhålls 

på en aktiv marknad bland liknande tillgångar och skulder, kostnadsansatsen använder priset för 

att ersätta tillgången idag och avkastningsvärdeansatsen använder det framtida positiva kassaflöde 

som tillgången förväntas generera (IFRS 13, p.61-66). För samtliga värderingar gäller att 

tillgången ska värderas utifrån högsta och bästa användning och på den marknad där det högsta 

priset kan erhållas (IFRS 13, B2). 

 

IFRS 13 skiljer på återkommande och icke-återkommande värderingar till verkligt värde. 

Återkommande värderingar uppstår när tillgångar och skulder värderas till verkligt värde i slutet 

av varje rapportperiod. Icke-återkommande värderingar gäller poster i balansräkningen som 

uppstår vid speciella omständigheter såsom tillgångar som innehas för försäljning eller 

avvecklande av verksamheter. (PWC, 2013, s. 24)  

 

Indatan som används vid värderingen till verkligt värde delas in i tre nivåer (nivå 1, 2 och 3). 

Indatan på den första värderingsnivån baseras på åberopat pris på en aktiv marknad, den andra 

nivån baseras på observerbar indata utanför priset på den aktiva marknaden och den tredje nivån 

baseras på indata som är icke-observerbar. (IFRS 13, p.76 p.81 p.86) 
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2.1.2 Kritik mot verkligt värde 

Det har riktats kritik mot värdering till verkligt värde på grund av den osäkerhet som råder vid 

värderingen om en aktiv marknad saknas. Grunden för värderingen bygger på antaganden och 

bedömningar som kan anses vara subjektiva. Bengtsson (2005) menar att flera företag delar 

uppfattningen att det inte är möjligt att med säkerhet räkna ut de framtida kassaflöden som 

fastigheten kan generera. Det måste uppstå en försäljning för att värdet med säkerhet ska kunna 

fastställas. Det finns för många osäkerhetsfaktorer såsom inflationsberäkningar, räntenivåer och 

andra faktorer som endast kan uppskattas av företagen men som i praktiken ligger utanför 

företagens kontroll. (Bengtsson, 2005, s. 66) 

 

Jaggi, Winder & Lee (2010) kritiserar värdering till verkligt värde då den blir allt för osäker vid 

instabila och volatila marknader. Värderingen kan bidra till ökad volatilitet genom 

värdeförändringar på tillgångar. (Jaggi, Winder & Lee, 2010 s. 470) Verkligt värde har bland annat 

beskyllts av vissa för att vara en bidragande faktor till finanskrisen 2008. Detta gällde då 

framförallt för banker och deras värdering av finansiella tillgångar. På grund av den redan 

turbulenta marknaden som rådde under 2008 blev bankerna tvungna att göra betydande 

nedskrivningar på sina finansiella tillgångar, något som bidrog till ökad orolighet på 

finansmarknaden. (Godfrey et al., 2010, s. 481) 

 

Laux & Leuz (2009) menar att kritiken mot verkligt värde och dess påverkan på finansiella kriser 

till viss del är obefogad. De menar att det inte finns någon alternativ värderingsmetod som är bättre 

och även att historiskt anskaffningsvärde är missvisande. Ett av argumenten till att verkligt värde 

skulle ha en ökad negativ påverkan vid osäkra tider är att banker tillåts skriva upp tillgångar vid 

bra tider vilket leder till känslighet i det finansiella systemet som sedan kan förvärra finanskriser. 

Historiskt anskaffningsvärde tillåter däremot inga uppskrivningar, istället skapas dolda reserver 

som kan användas vid sämre tider. Laux & Leuz (2009) kritiserar argumenten och menar att 

verkligt värde gör det svårare för banker att undanhålla negativ information vilket kan ge tidiga 

indikationer på en negativ marknadsspiral. Det finns heller ingenting som talar för att bankerna 

skulle hålla på de dolda reserverna i väntan på sämre tider. (Laux & Leuz, 2009, s. 829) De lägger 

mer skuld på avsaknaden av transparens och som därigenom skapar osäkerhet för investerare 

(Laux & Leuz, 2009, s. 833). 
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2.1.3 Upplysningskrav 

Ett sätt för företag att vara transparenta i sin finansiella rapportering är genom att presentera 

upplysningar. En del upplysningar är frivilliga medan andra är obligatoriska. IFRS 13 innehåller 

en mängd nya upplysningskrav vid värdering till verkligt värde. I teorin är upplysningskrav ett sätt 

att reglera den finansiella rapporteringen. Upplysningar kan minska informationsasymmetrin 

mellan företagen och externa investerare (Healy & Palepu, 2001, s. 410). Det leder till trovärdigare 

rapportering som underlättar för investerare att bedöma risk och skapar även underlag till korrekt 

beslutsfattning. Detta kan i sin tur leda till en högre likviditet, mindre volatilitet och en minskad 

kostnad för kapital (Glaum et al., 2013 s. 168). 

 

Upplysningskrav kan klassificeras som mer eller mindre krävande (Amirslani, Latridis, Pope, 

2013, s. 8). Mer krävande upplysningskrav kräver större engagemang från ledningen och god-

tyckliga redovisningsval medan mindre krävande upplysningskrav uppfylls genom enkla 

standardformuleringar (Amiraslani et al., 2013, s. 8). Att lämna upplysningar kan således bli kost-

samt och full upplysning är ofta inte optimalt. Kostnaderna ligger i insamling, färdigställande och 

publicering av information. Det kan också leda till indirekta kostnader som uppstår vid en kontroll 

som fastställer att vissa upplysningskrav inte har följts som i sin tur leder till omarbetning. (Glaum 

et al., 2013 s. 168) Därför finns risken att företag, för att slippa omarbetning, istället lämnar för 

mycket information (Skinner, 1994, s. 39). Ett överflöd av information - så kallat “disclosure 

overload” - är sällan önskvärt då det blir ekonomisk ineffektivt och viktig information tenderar till 

att försvinna i mängden (Glaum et al., 2013 s. 168). 

 

2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

IASB:s föreställningsram har skapats i syfte för att få en enhetlig syn på redovisning. Ett avsnitt i 

föreställningsramen behandlar redovisningens kvalitativa egenskaper. I föreställningsramen 

återges de fundamentala kvalitativa egenskaperna: relevans och rättvisande bild. Relevant 

information har förmågan att påverka beslut hos användaren av den finansiella informationen. För 

att informationen ska ha beslutsrelevans ska den antingen ha ett förutsägande värde, bekräftande 

värde eller vara en kombination av dessa (IFRS, 2010, s. 17).  För att finansiell information ska 

presentera en rättvisande bild om företaget måste den vara fullständig, neutral och fri från fel 
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(IFRS, 2010, s. 17). Det poängteras i IASB:s föreställningsram att perfektion sällan uppnås, man 

menar istället att en fullständig bild ska återge de beskrivningar och förklaringar som krävs för att 

beslutsfattaren ska förstå den bild företaget framställer av sig själva (IFRS, 2010, s. 17).  

 

I föreställningsramen presenteras ytterligare egenskaper som förstärker redovisnings-

informationens relevans och rättvisande bild, mer specifikt: förståelighet, jämförbarhet, 

tillförlitlighet och tidlöshet. Jämförbarhet handlar om att användaren i sin beslutsfattning ofta 

behöver göra val mellan olika alternativ, användaren ska då kunna identifiera och förstå skillnader 

mellan den information som olika rapporterande enheter presenterar (IFRS, 2010, s. 20). 

Förståelighet handlar om att presentera information på ett klart och tydligt sätt så att användaren 

förstår innehållet. IASB:s föreställningsram framhäver att finansiella rapporter är riktade till 

användare med viss kunskap inom området men menar att viss information kan vara så komplex 

att även kunniga användare behöver söka vägledning (IFRS, 2010, s. 21). Verifierbarhet innebär 

att olika oberoende parter kan uppnå konsensus om att en viss del av företagets framställning ger 

en rättvisande bild (IFRS, 2010, s. 20). 

 

2.3 Klassificering inom redovisning 

2.3.1 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 

Nobes (2012) menar att det kan vara intressant att klassificera redovisningssystem i olika grupper 

för att det borde vara ett effektivt sätt att beskriva och jämföra olika system.  Historiskt sett har 

forskare försökt dela in länder baserat på deras redovisningstraditioner där länder delas in utifrån 

en anglosaxisk och en kontinental redovisningstradition. Storbritannien tillhör den anglosaxiska 

redovisningstraditionen medan Sverige och Tyskland tillhör den kontinentala (Nobes & Parker, 

2012, s. 61). 

 

Anledningen till att skillnader i redovisningstraditioner har uppstått anses vara på grund av olika 

typer av finansieringssystem, finansiell rapportering och koloniala arv (Nobes, 1998, s. 166-170). 

Zysman (1983) delar i sin tur upp finansieringssystemen i tre olika system: (a) 

kapitalmarknadsbaserad, där resurserna styrs av marknaden, (b) kreditbaserad, där regeringen styr 
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fördelningen av resurser, (c) kreditbaserad, där finansiella institutioner styr resurser (Zysman, 

1983, s. 55).   

 

Nobes (1998) beskriver finansiell rapportering utifrån två klasser: A och B. Klass A motsvarar den 

anglosaxiska redovsningstraditionen med en stark kapitalmarknad och klass B motsvarar den 

kontinentala redovisningstraditionen med en svag kapitalmarknad. Olika intressenter efterfrågar 

olika mängd och typ av information. Den främsta skillnaden mellan A och B är således vem som 

ska ta del av informationen och därmed vilken typ av information som presenteras. Klass A 

redovisar information som riktar sig mot intressenter som befinner sig på kapitalmarknaden. 

Därför är relevant information på prestationsförmåga och framtida kassaflöden viktiga för att 

intressenterna ska kunna göra riktiga bedömningar inför sina investeringar. Det är också därför 

vanligt att klass A redovisar mer information än klass B. Klass B riktar informationen till en 

kreditbaserad marknad där institutioner som banker men även staten befinner sig. Det är viktigt 

med noggrant beräknad vinst då den ska ligga till grund för utdelning och skatt. (Nobes, 1998, s. 

169) 

 

Indelning av länder enligt den anglosaxiska och den kontinentala redovisningstraditionen är dock 

kritiserad av bland annat d´Arcy (2001) som menar att det finns länder som överlappar de två 

redovisningstraditionerna. d´Arcy (2001) exemplifierar med att Sverige till viss del ligger inom 

den kontinentala och till viss del inom den anglosaxiska redovisningstraditionen. Nobes (2004) 

håller med om att hans klassificering inte är optimal och att den till viss del är ur tiden.  

 

Indelning av länder i olika klasser baserat på deras redovisningstraditioner har till stor del skett 

innan IFRS infördes. Av den anledningen finns det skäl till att ifrågasätta dess giltighet. Nobes 

(2011) visar dock att den tidigare tvåklassindelningen fortfarande existerar och att internationella 

skillnader kvarstår. Vidare menar Nobes (2012) att nationella redovisningstraditioner förmodligen 

kommer att fortsätta in i företags koncernredovisning där möjligheten finns till att göra detta enligt 

reglerna i IFRS (Nobes, 2012, s. 163).  
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2.3.2 Institutionella kluster 

Leuz (2010) delar upp europeiska länder i tre institutionella kluster. Kluster 1 representerar 

välutvecklade börsmarknader och mycket kapital, utspritt ägarskap, hög säkerhet för investerare, 

stark tillsyn av finansiella marknader. Kluster 2 innebär mindre utvecklade börsmarknader med 

lite kapital, koncentrerat ägarskap, svagt skydd för investerare och stark tillsyn av finansiella 

marknader. Kluster 3 innebär mindre utvecklade börsmarknader med lite kapital, koncentrerat 

ägarskap, svagt skydd för investerare och bristfällig tillsyn av finansiella marknader. (Leuz, 2010, 

s. 244) 

 

Utifrån Leuz (2010) klassificering delar Amiraslani et al. (2013) in Storbritannien i kluster 1 och 

Sverige och Tyskland i kluster 2. De konstaterar att länder i kluster 1 har en högre grad av 

efterlevnad än vad länder i kluster 2 har. De finner inga större skillnader i efterlevnad mellan 

kluster 2 och kluster 3. Företag i de länder som har starkare institutioner tenderar att ha en högre 

grad av efterlevnad. (Amiraslani et al., 2013, s. 10) 

 

2.3.3 Rättssystem 

Regleringen av redovisningen i ett land påverkas av landets rättssystem (Nobes, 2012, s. 31). De 

två rättssystem som genom historien har varit dominerande är “common law” och “code law”. 

“Common law” skapas av domstolsbeslut för separata tvister, domarna blir till prejudikat som 

därmed blir grunden till lagen (Jaggi & Low, 2000). “Code law” baseras på författningar och 

omfattande koder och bygger på åsikter från forskare inom juridik (Jaggi & Low, 2000, s. 500). 

 

I länder med “common law” förekommer det ofta utomstående investerare i företag som skapar ett 

behov av information om företagets finansiella ställning medan företag i länder med “code law” 

har en mer koncentrerad ägarstruktur där ägarna får sin information direkt från företagets styrelse 

(Hope, 2003, s. 222). Jaggi & Low (2000) visar att företag i länder med “common law” presenterar 

en högre grad av upplysningar än företag i länder med “code law”. Utifrån rättsystem har 

Storbritannien klassificerats som “code law” medan Sverige och Tyskland klassificerats i två olika 

undergrupper av “common law” (La Porta et al., 1997, s. 1138).  
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2.4 Tillsyn och upprätthållande av redovisningsstandarder 

En orsak till att internationella skillnader i efterlevnaden av IFRS förekommer är på grund av att 

graden av redovisningstillsyn varierar i olika länder och att tillsynen har förblivit en nationell 

angelägenhet (Nobes & Parker, 2012, s. 169). Redovisningstillsyn kan utföras av börserna, de som 

reglerar börserna eller olika myndigheter eller organ inom den privata sektorn (Nobes & Parker, 

2012, s. 477). De organ som bedriver redovisningstillsyn behöver dels övervaka efterlevnaden av 

redovisningsstandarder och även vidta lämpliga åtgärder om icke-efterlevnad upptäcks (Nobes & 

Parker, 2012, s. 478).  

 

Redovisningstillsynen är samordnad på europeisk nivå av den Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma). I Sverige har Finansinspektionen (FI) tillsammans med de två 

svenska börserna fått uppgiften av EU att övervaka att gemensamma regler efterlevs 

(Finansinspektionen, 2014). Börserna utför sin redovisningstillsyn genom att: “säkerställa att 

företagen upprättar finansiella rapporter efter gällande regler, anmäla överträdelser till FI om 

ett företag trots börsens uppmaning inte offentliggjort rättad eller kompletterad information, 

regelbundet rapportera om övervakningen till FI och biträda FI i det europeiska tillsynsarbetet” 

(Finansinspektionen, 2014, s. 9).  

 

I Tyskland övervakas den finansiella marknaden av Federal Financial Supervisory Authority 

(BaFin). Organisationen övervakar och ser till att börsnoterade företag och marknadsaktörer 

förhåller sig till reglerna i “Securities Trading Act” (BaFin, u.å.). Tillsynen sker i två steg, det 

första steget utgörs av German Financial Reporting Enforcement Panel (FREP) som genom 

stickprov undersöker individuella årsredovisningar för att se huruvida rapporteringskraven 

efterlevs. Om det föreligger tvivel om studiens resultat kommer BaFin in som ett andra steg i 

tillsynsprocessen. BaFin har möjlighet att vidta tillsynsåtgärder genom att till exempel tvinga 

företaget att publicera information om de fel som identifieras och som anses ligga i allmänhetens 

intresse (BaFin, u.å.). 

 

I Storbritannien har Financial Reporting Review Panel (FRRP) ansvarat för införande och 

övervakande av nya redovisningsstandarder (Nobes, 2012, s. 490). FRRP har på senare tid varit i 

nära samarbete med det börsreglerande organet Financial Services Authority (FSA) (Nobes, 2012, 
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s. 490). FSA genomgick som ett svar på finanskrisen 2008 en omorganisation och kallas därefter 

Financial Conduct Authority (FCA). FCA övervakar den finansiella marknaden och arbetar utifrån 

tre uppsatta mål: skydda konsumenter, skydda den finansiella marknaden och underlätta för 

konkurrens. FCA samarbetar med andra organ för att förbättra den finansiella marknaden i 

Storbritannien. Det är organisationer så som Bank of England, The Treasury och The Prudential 

Regulation Authority. (FCA, u.å.) FCA arbetar med tillsyn genom att övervaka företag så de följer 

regelverk samt motverkar att företag blir kanaler för finansiell brottslighet (FCA, 2015).  

 

2.5 Företagsspecifika faktorer 

2.5.1 Belåningsgrad  

Belåningsgraden visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansieras genom lån och 

visar därmed företagets förmåga att på lång sikt uppfylla sina förpliktelser (Hillier et al., 2013, s. 

73). Företag med högre belåning tenderar till att övervakas mer av sina kreditgivare eftersom att 

kreditgivaren vill försäkra sig om att företaget inte bryter mot parternas avtal (Jaggi & Low, 2000, 

s. 503; Amiraslani et al., 2013, s. 45). Detta bör innebära att företag med hög belåningsgrad lämnar 

mer omfattande upplysningar (Jaggi & Low, 2000, s. 503).  

  

2.5.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett mått på företagets förmåga att generera avkastning på dess tillgångar. Lönsamhet 

kan mätas på olika sätt till exempel utifrån nyckeltalen vinstmarginal, avkastning på eget kapital 

eller avkastning på totala tillgångar. Avkastningen baseras på årets resultat. (Hillier et al., 2013, s. 

76) Tidigare studier har föreslagit att lönsamhet kan vara en bidragande faktor till graden av 

efterlevnad (Amiraslani et al., 2013; Cascino & Gassen 2014).  

 

2.5.3 Revisor 

Att storleken på revisionsbyrån skulle påverka kvalitén på revisionen har undersökts under en lång 

tid. DeAngelo (1981) menar att desto större revisonsbyrån är mätt utifrån antalet klienter, desto 

mindre incitament finns det för revisorn att agera opportunistiskt vilket således resulterar i en 

uppfattad högre kvalitet på revisionen (DeAngelo, 1981, s. 184). Större revisionsbyråer har också 
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mer att förlora på att missa felaktigheter i klienternas årsredovisningar (DeAngelo, 1981, s. 183). 

Den uppfattade kvalitén på revisionen kan också vara kopplad till revisionsbyråns välstånd, då 

större revisionsbyråer har mer kapital på spel vid eventuella rättstvister och att detta därför skulle 

agera som incitament till att publicera korrekta rapporter (Dye, 1993, s. 888).  

 

Lennox (1999) undersökte effekten av kritiken på efterfrågan av revisionstjänster samt 

förhållandet mellan revisionsbyråns storlek och rättstvister i ett försök till att empiriskt testa de 

hypoteser som framställts i analytiska studier av DeAngelo (1981) och Dye (1993). Det konstateras 

att det föreligger starkare empiriska bevis för “the deep pockets hypothesis” (de byråer med mycket 

kapital håller högre kvalitet på revisionen), men möjligheten att revisionsbyråns storlek kan 

påverka kvalitén på revisionen utesluts inte (Lennox, 1999, s. 799-800).  

 

Francis och Yu (2009) som studerade ett urval av 6568 amerikanska bolag fann ett samband mellan 

Big 4 byråer och resultat från revisionen, större revisionsbyråer tenderade att ha högre kvalitet på 

sin revision (Francis & Yu, 2009, s 1549). Samtidigt som Big 4 byråer tenderar att ha högre kvalitet 

på sin revision poängteras det att kvalitén i mindre revisionsbyråer inte är oacceptabelt låg (Francis 

& Yu, 2009, s. 1521). 

 

2.5.4 Storlek 

Flertalet studier visar att det finns ett signifikant samband mellan storlek på företag och efterlevnad 

av internationella standarder (Archambault & Archambault, 2003; Glaum et al., 2013; Amiraslani 

et al., 2013; Cascino & Gassen 2014). Större företag tenderar till att ha spridda ägarstrukturer vilket 

kräver mer omfattande och detaljerade upplysningar för att tillgodose informationsbehovet från 

olika grupper av investerare (Jaggi & Low, 2000, s. 502-503). Det kan också bero på att större 

företag har mer kapital och större ekonomiavdelningar som resulterar i högre kvalitet på den 

finansiella rapporteringen (Lang & Lundholm, 1996, s. 477). Det kan även bero på att företag vill 

undvika det eventuella politiska tryck som kan uppstå vid felaktig redovisning, företag har därför 

incitament till att följa kraven på den finansiella rapporteringen (Watts & Zimmerman, 1990, s. 

140).  
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3 Metod 

3.1 Val av ansats 

Studien utgår ifrån en deduktiv ansats. Det innebär att utifrån den teori som finns och det man vet 

inom ett visst område härleder hypoteser eller deducerar hypoteser som ska underkastas empirisk 

granskning (Bell & Bryman, 2005, s. 23).  

 

3.2 Forskningsmetod 

Studien kan anses vara grundad på en kombination av en kvantitativ- och kvalitativ metod. I 

studien används en innehållsanalys som bör betraktas som kvalitativ då den innehåller tolkande 

moment. Målet med innehållsanalysen har dock varit att presentera kvantitativ data. Med hjälp av 

innehållsanalys kan dokument och texter analyseras i syfte att kvantifiera innehållet utifrån 

kategorier som har bestämts i förväg (Bell & Bryman, 2005, s. 215). De kategorier som använts i 

denna studie består av upplysningskraven i IFRS 13, se tabell 1 för kodningsmall. Kodningsmallen 

är fritt översatt från PWC:s rapport “A Practical Guide to IFRS 13 disclosures, What has changed?” 

(2013). 
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Tabell 1 Kodningsmall 

 

*Nya upplysningskrav 

**Uppdaterade upplysningskrav 
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3.3 Urvalsprocess 

De börsnoterade fastighetsbolagen i Storbritannien, Sverige och Tyskland befinner sig till stor del 

på reglerade finansiella marknader. Detta har inneburit att bolagen överlag presenterar en hög grad 

av upplysningar och tillhandahåller en stor mängd information till investerare (EPRA, 2012). Jones 

Lang Lasalle har rangordnat fastighetsbranschens transparens på landsbasis baserat på 115 olika 

kriterier, exempelvis: detaljnivån i den finansiella rapporten, om den den finansiella rapporten 

finns tillgänglig på engelska och konkurrensen på marknaden för värderingstjänster (Jones Lang 

Lasalle, 2015a). I 2014 års Global Real Estate Transparency Index hamnar Storbritannien på första 

plats, Sverige på 11:e plats och Tyskland på 12:e plats (Jones Lang Lasalle, 2015b). Därav kan det 

vara intressant att undersöka bolagen i dessa länder.   

 

Studien är således baserad på ett ändamålsenligt urval och utgår med andra ord ifrån ett icke-

sannolikhetsurval. Urvalet består av totalt 57 börsnoterade fastighetsbolag från Tyskland, 

Storbritannien och Sverige som innehar förvaltningsfastigheter värderade till verkligt värde. 

Bolagen ska ha varit noterade på Deutsche Börse, London Stock Exchange och Nasdaq OMX 

Nordic (Stockholm) under perioden 2013-2014 (eftersom att en del bolag har brutet räkenskapsår). 

Anledningen till att dessa länder valdes var på grund av att de tidigare har klassificerats till olika 

redovisningstraditioner och olika “kluster”. Storbritannien har tillhört den anglosaxiska 

redovisningstraditionen och kluster 1 medan Sverige och Tyskland tillhört två undergrupper av 

den kontinentala redovisningen samt kluster 2. En skillnad mellan Sverige och Tyskland är dock 

att Tyskland tillät börsnoterade koncerner att redovisa enligt IAS eller US GAAP redan 1998, sju 

år innan införandet av IFRS (IFRS, 2015d, s. 2). Tyskland har således haft mer tid för anpassning 

av bland annat redovisningstillsyn och upprätthållande av standarder. Sverige har däremot varit ett 

av de länderna som gjort stora förändringar i redovisningstillsynen efter IFRS införande 2005 

(Christensen, Hail, Leuz, 2012).  

 

Nobes (2012) menar att länders nationella redovisningstraditioner förmodligen kommer att 

återspeglas i företags koncernredovisning där detta tillåts enligt IFRS (Nobes, 2012, s. 163). 

Upplysningskraven är obligatoriska vilket innebär att det inte borde vara någon skillnad mellan de 

tre länderna om samtliga bolag följer reglerna. Om det däremot visar sig att skillnader finns - som 

inte kan urskiljas utifrån företagsspecifika faktorer - skulle detta eventuellt istället kunna bero på 
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att de tre undersökta länderna har haft olika redovisningstraditioner eller olika förutsättningar för 

redovisningstillsyn som sedan återspeglas i företagens koncernredovisning. 

 

Datan hämtades från 2014 års årsrapport, vilket innebär att det är ett år efter det att IFRS 13 trätt i 

kraft. Samtliga årsredovisningar analyserades för att se vilka bolag som värderade 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Om bolagen värderade förvaltningsfastigheter till 

historiskt anskaffningsvärde eller om de helt saknat förvaltningsfastigheter har de inte tagits med 

i studien. 

 

Fastighetsbolagen i Storbritannien hämtades från London Stock Exchange. Urvalet gjordes sedan 

utifrån bolag som är inkorperade i Storbritannien i sektor “Real Estate Investment and Services” 

och i subsektor “Real estate Holding and Development”. Företag valdes från både “Main Market” 

och den icke EU-reglerade marknaden “Alternative Investment Market” (AIM). Vi valde att ta med 

AIM eftersom att det sedan den 1 januari 2007 har varit obligatoriskt för alla moderbolag i 

koncerner på AIM att redovisa enligt IFRS (IFRS, 2015b, s. 3). Alla utom ett fastighetsbolag på 

AIM under de valda subsektorerna är moderbolag i koncerner. Sökningen resulterade i 35 bolag, 

12 av dess bolag föll bort då de värderat sina förvaltningsfastigheter till historiskt 

anskaffningsvärde eller för att årsredovisningen inte släppts för 2014. 

 

De svenska bolagen hämtades från Nasdaq OMX Nordic och består av samtliga fastighetsbolag 

noterade på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap-listor.  

 

De tyska bolagen hämtades från Deutsche Börses hemsida. Företagen som handlas på de reglerade 

marknaderna “Prime Standard” och “General Standard” valdes. Urvalet baseras på den finansiella 

sektorn och subsektorn “real estate”. Bolag på “Entry Standard” valdes aktivt bort eftersom 

marknaden inte är EU-reglerad samt att de får välja att redovisa enligt nationella GAAP eller IFRS 

(Deutsche Börse, u.å., s. 1, s. 14). Sökningen resulterade i 42 bolag varav 25 av dessa bolag föll 

bort då de antingen redovisat sina förvaltningsfastigheter till historiskt anskaffningsvärde eller för 

att bolagen presenterade årsrapporterna på tyska.  
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3.4 Datainsamling 

Data har samlats in från företagens årsrapporter som i sin tur har inhämtats från företagens 

hemsidor. Årsrapporter innehåller en stor mängd information, därför har fokus lagts på de delar 

och de noter som berör bolagets förvaltningsfastigheter. Vi har även försäkrat oss om att företaget 

har skrivit att de upprättat rapporten enligt IFRS. En del av datainsamlingen gjordes med hjälp av 

att sammanfatta respektive upplysningkrav i ett antal ord. Notera att orden endast användes som 

sökord, då de bör vara med för att efterleva upplysningskraven. Orden är inte ett mått på att 

upplysningskraven är efterlevda, de tolkades i sin kontext. Dessa sammanfattas i tabellerna 

nedanför: 

 

Tabell 2 Svenska sökord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav

93a Ingående balans Utågende balans

93b nivå 3 värderingshierarki hierarki värdehierarki nivå tre

93d värderingsteknik värderingsmetod indata icke observerbara observerbara ortprismetod kassaflödesmetod

93e (i) Resultaträkning Totalresultat 

93e (ii) -

93e (iii) -

93e (iv) -

93f Orealiserad realiserad

93g värderingsprocess värderingsmetod värderingsteknik

93h (i) Känslighet Känslighetsanalys icke observerbar indata inbördes analys

93i bästa använding högsta och bästa möjliga användning maximal och bästa användning



94 Klass Klassificering

95 överföring mellan nivå nivå 3 nivå 2 nivå tre nivå två hierarki

97 -

99 -

Svenska
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Tabell 3 Engelska sökord 

 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

3.5.1 Unweighted disclosure index 

Fastighetsbolagens efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13 sammanställdes genom att 

tillämpa ett “unweighted disclosure index”, även kallat den dikotoma metoden. Den dikotoma 

metoden innebär att om ett upplysningskrav återges i årsredovisningen poängsätts det med 1 

poäng, om företaget inte lämnar en upplysning poängsätts det med 0 poäng (Evans, Smith, 

Tsalavoutas, 2010, s. 215). Upplysningsindexet för varje företag beräknas sedan som förhållandet 

mellan det totala antalet upplysningar som företaget lämnat och det maximala antalet poäng som 

företaget kunde ha erhållit (Evans et al., 2010, s. 215). Denna metod är kraftigt begränsad när 

upplysningskraven i flera standarder ska jämföras med varandra då olika standarder kräver olika 

mängd upplysningar (Tsalavoutas, 2011, s. 395). Studien behandlar dock enbart upplysnings-

kraven i IFRS 13, därmed bör den dikotoma metoden vara lämplig. 

 

3.5.2 Beräkning av nyckeltal 

Indatan för belåningsgrad och lönsamhet har hämtats från koncernens balans- respektive 

resultaträkning.  Belåningsgrad kan beräknas genom att subtrahera totalt eget kapital från totala 

tillgångar och dividera detta med totala tillgångar (Hillier et al., 2013, s. 73). Lönsamhet kan 

Krav

93a opening balance closing balance balance

93b Level 3 value hierarchy hierarchy

93d valuation method valuaiton technique input non-observable observable unobservable

93e (i) income statement

93e (ii) -

93e (iii) -

93e (iv) -

93f unrealised realised unrealized realized deficit surplus revaluation

93g valuation technique valuation method

93h (i) sensitivity sensitivity analysis analysis

93i - highest and best use best possible use

94 class classification portfolio

95 transfer between level level 3 level 2 level three level two hierarchy

97 -

99 -

Engelska
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beräknas genom att dividera nettoresultat före extraordinära poster med totala tillgångar (Hillier et 

al., 2013, s. 76).  

 

 

Figur 1 Beräkning av belåningsgrad (fritt från Hillier et al., 2013, s. 73) 

 

 

Figur 2 Beräkning av lönsamhet (fritt från Hillier et al., 2013, s. 76) 

 

Revisorn hämtades från den undertecknade revisionsberättelsen och märks med 1 om 

revisionsbyrån är en Big 4 och 0 om revisionsbyrån inte är en Big 4. Företagens storlek baseras på 

börsvärdet. Vid beräkning av börsvärde användes data från respektive börs och utländsk valuta 

konverterades till SEK enligt den aktuella valutakursen.  

 

 

Figur 3 Beräkning av revisor och storlek 

 

3.5.3 Univariat analys  

Den enklaste formen av kvantitativ analys vid beskrivande statistik är att göra en univariat analys. 

Univariat analys innebär att varje variabel studeras var för sig (Babbie, 2015, s. 416). Variablerna 

består i den här studien av belåningsgrad, lönsamhet, revisor och storlek. Analysen består av 

tabeller där efterlevnaden för respektive upplysningskrav redovisas i procent indelat efter de olika 

företagsspecifika faktorerna. Samtliga företagsspecifika faktorer (förutom revisor) kategoriseras 

enligt kategori A, B, C och D. Varje kategori innehåller cirka 25 procent av de totala bolagen, där 

kategori A motsvarar de bolag med högst belåningsgrad/börsvärde/lönsamhet och där kategori D 

motsvarar de bolag med lägst belåningsgrad/börsvärde/lönsamhet.  
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Antalet undersökta bolag i respektive land är ojämnt till antal, detta återspeglas i kategorierna där 

färre bolag återfinns i kategori D. Detta innebär att antalet företag är fler i de kategorier där värdet 

på de olika företagsspecifika faktorerna är högre. 

 

Tabell 4 Antal bolag i respektive kategori 

 

  

Upplysningskrav 93e (iv), 93i och 97 redovisas i empirin men elimineras i analysen. Det beror på 

att majoriteten av bolagen inte har haft överföringar mellan nivåerna i värderingshierarkin. 93i 

redovisas inte på grund av att samtliga bolag menar att deras förvaltningsfastigheter är värderade 

efter högsta och bästa användning. 97 är inte relevant då studien bortser från bolag som värderat 

förvaltningsfastigheter till historiskt anskaffningsvärde och valt att upplysa om det verkliga värdet 

i not. 

 

3.5.4 Wilcoxons teckenrangtest  

Wilcoxon teckenrangtest är ett icke-parametisk test för parvisa jämförelser som kan användas om 

variablerna inte är normalfördelade. Testet prövar nollhypotesen att de båda variablerna följer 

samma fördelning. (Körner, Wahlgren, 2006, s. 347, s. 328) Först elimineras eventuella “ties” (de 

parvisa observationerna som har noll i differens). Testet går sedan ut på att rangordna differensen 

av de parvisa observationerna efter deras absoluta storlek där det minsta värdet tilldelas lägst rang. 

Efter detta återförs de negativa eller positiva värdena till de rangordnade observationerna för 

summering (”sum of ranks”). (Lind, Marchal & Wathen, 2010, s. 674) 

 

För den här studien används en 5 procentig signifikansnivå. Om W-värdet är mindre än eller lika 

med det kritiska W-värdet förkastas nollhypotesen eftersom det innebär att det finns en signifikant 

skillnad. Den formulerade nollhypotesen och alternativhypotesen är följande:  
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H0: Det finns ingen signifikant skillnad i graden av efterlevnad mellan Storbritannien, Sverige och 

Tyskland. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad i graden av efterlevnad mellan Storbritannien, Sverige och 

Tyskland.  

 

3.6 Tillförlitlighet 

Efterlevnad av upplysningskraven kodades för att bearbetas statistiskt. Kodningen är förknippad 

med en viss grad av subjektivitet, det finns således en risk att resultatet påverkas av detta och att 

önskad distans till det som undersöks inte kan hållas. Kvale (1997) beskriver något som kallas 

snedvriden subjektivitet vid kvalitativa intervjuer som enligt oss även kan passa in vid tolkning av 

texter. Snedvriden subjektivitet innebär att forskaren endast lägger märke till det som stöder 

dennes egen uppfattning, som tolkar selektivt och bara redovisar yttranden som rättfärdigar dennes 

egen slutsats och bortser från belägg som pekar i en annan riktning (Kvale, 1997, s. 191-192). För 

att öka studiens tillförlitlighet har vi upprepat analysen av ett antal årsredovisningar för att se att 

vi inte har misstolkat något eller missat något väsentligt.   

 

3.7 Validitet 

Validitet rör frågan om huruvida de indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter begreppet i fråga (Bell & Bryman, 2005, s. 95) I denna studie har börsnoterade bolags 

efterlevnad av upplysningskraven i IFRS 13 undersökts. För att efterleva upplysningskraven ska 

bolaget i sin årsredovisning ha presenterat de upplysningar som krävs enligt IFRS 13. I detta 

avseende bör det kunna anses att det som ämnats mätas faktiskt har uppmätts. Det bör noteras att 

vi har utgått ifrån en egen översättning av PWC:s rapport “A Practical Guide to IFRS 13 

disclosures, What has changed?” (2013) vid analysen av bolagens årsrapporter. Det finns en risk 

för att översättningen av upplysningskraven resulterat i felaktigheter som påverkar studiens 

validitet. För att minska risken för att vi har misstolkat upplysningskraven i IFRS 13 har vi bland 

annat tagit hjälp av BDO Internationals dokument “Need to know - IFRS 13 Fair Value 

Measurement” som tydligt exemplifierar hur ett företag kan göra för att efterleva 

upplysningskraven. 
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3.8 Metodkritik 

Den dikotoma metoden har sina brister då kvalitén på bolagens upplysningar varierar. Det finns 

med andra ord möjlighet att efterleva upplysningskraven genom att presentera väldigt lite 

information samtidigt som samma upplysningskrav kan efterlevas genom att presentera djupt 

ingående och detaljerad information. Av den anledningen tordes det ha varit intressant att 

rangordna efterlevnaden utifrån exempelvis en skala från ett till fem - från låg efterlevnad till hög 

efterlevnad.  

 

Det hade eventuellt varit bättre att utgå ifrån den svenska översättningen av IFRS 13 från FAR 

Akademi, dels för att spara tid och dels för att minska risken för feltolkningar vid översättningen. 

Den engelska versionen var dock nödvändig för begreppskännedomen då mer än hälften av de 

undersökta bolagen presenterade sin årsrapport på engelska.  

 

Ett alternativ till den univariata analysen som egentligen skulle ha varit bättre hade varit att 

genomföra en regressionsanalys. Detta förutsatt att datan tillåtit denna typ av statistisk bearbetning. 

Det är vanligt bland liknande studier på området att genomföra regressionsanalyser (Tsalavoutas, 

2009; Tsalavoutas, 2011; Glaum et al., 2013; Cascino & Gassen 2014; Tsalavoutas & Dionysiou, 

2014), men då undersöker studierna ofta flera branscher i olika länder baserat på ett större urval 

av både bolag och upplysningskrav.  

 

3.9 Bortfall i studien 

De bolag som har varit en del av urvalet men som inte tagits med i studien är att betrakta som 

bortfall. Bortfallet består av de bolag som inte publicerat sina årsredovisningar vid tidpunkten för 

datainsamlingen. Ett undantag är Songbird Estates PLC i Storbritannien som föll bort på grund av 

att de blivit förvärvade och borttagna från Londonbörsen (Telegraph, 2015). Wynnstay Properties 

PLC föll bort då de var listade på AIM utan att vara ett moderbolag inom en koncern vilket innebär 

att de inte behöver följa IFRS. 
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4 Empiri 

Tabell 5 visar varje företag uppdelat efter det land där de är hemmahörande, varje företags 

efterlevnad av upplysningskraven samt de olika företagsspecifika faktorerna.  

 

Tabell 5 Sammanställning av företag 
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Överlag så efterlevs upplysningskraven till hög grad i samtliga länder. Den genomsnittliga 

efterlevnaden av upplysningskraven bland fastighetsbolagen i Storbritannien är omkring 85 

procent. Det finns en viss skillnad mellan företagen i Storbritannien och sex företag skiljer sig från 

mängden genom att prestera något sämre. I Sverige är den genomsnittliga efterlevnaden något 

högre, omkring 90 procent och samtliga bolag ligger på samma nivå förutom Victoria Park och 

Whilborgs Fastigheter. I Tyskland är den genomsnittliga efterlevnaden likaså väldig hög, strax 

över 90 procent. Här är det endast ett bolag, Patrizia Immobilen AG, som viker av från mängden. 

 

Tabell 6 visar spridningen i urvalet, till exempel det största och minsta företaget för varje land 

samt för hela urvalet. Beskrivande värden såsom medelvärde och standardavvikelse redovisas.  

 

Tabell 6 Spridning företagsspecifika faktorer 
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Tabell 7 visar den procentuella efterlevnaden för varje upplysningskrav indelat efter land. Datan i 

tabell 7 ligger till grund för Wilcoxons teckenrangtest. 

 

Tabell 7 Efterlevnad 
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5 Analys 

5.1 Företagsspecifika faktorer och upplysningskrav 

Bolagen har som tidigare nämnts delats in i fyra olika kategorier utifrån de företagsspecifika 

faktorerna: belåningsgrad, börsvärde och lönsamhet. Varje kategori innehåller cirka 25 procent 

av de totala bolagen, där kategori A motsvarar de bolag med högst 

belåningsgrad/börsvärde/lönsamhet och där kategori D motsvarar de bolag med lägst 

belåningsgrad/börsvärde/lönsamhet. 

 

5.1.1 Belåningsgrad 

I Storbritannien tenderar bolag med lägre belåningsgrad efterleva 93b och 93d i lägre utsträckning 

än de bolag med högre belåningsgrad. För upplysningskrav 95 tenderar bolag med högre belåning 

ha högre efterlevnad än de bolag med lägre belåningsgrad.  

 

I Sverige är det tvärtom dock endast för upplysningskrav 93f, där bolag med högre belåningsgrad 

är sämre än de med lägre belåningsgrad. Efterlevnaden i Sverige är dock allmänt hög och utifrån 

belåningsgrad är det svårt att urskilja några större skillnader bortsett från att inget bolag uppfyller 

upplysningskrav 95 gällande policy för överföringar mellan nivåerna i värderingshierarkin. Både 

93f och 95 är nya och skiljer sig från IAS 40. 

 

I Tyskland är det tvärtom, där bolag med lägre belåningsgrad tycks efterleva upplysningskrav 95 

i högre utsträckning.  
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Tabell 8 Belåningsgrad och upplysningskrav 

 

 

I Storbritannien är efterlevnaden lägre för upplysningskrav 93b och 93d för bolag med låg 

belåningsgrad. Det kan bero på det som Jaggi och Low (2000) beskriver, att företag med hög 

belåningsgrad har finansiärer som är behov av omfattande information och upplysningar. Likaså 

på upplysningskrav 95 (som är nytt i samband med IFRS 13), där bolag med lägre belåningsgrad 

inte efterlever kravet alls medan de bolag med högre belåningsgrad uppenbarligen är bättre. I 

Tyskland tycks däremot bolag med lägre belåningsgrad efterleva det nya kravet bättre än de bolag 

med högre belåningsgrad vilket talar emot ovanstående resonemang. Den allmänna efterlevnaden 

är dock relativt låg för just det upplysningskravet. 

 

5.1.2 Lönsamhet 

Sett till lönsamhet är det relativt stor spridning på efterlevnaden av upplysningskraven. I 

Storbritannien tycks det inte spela någon roll hur lönsamt företaget är för att kraven ska efterlevas 

eftersom att upplysningskraven efterlevs någorlunda oavsett företagets lönsamhet. Det finns dock 

indikationer på att företag med hög lönsamhet tenderar till att följa upplysningskraven i lägre 

utsträckning. I Sverige är det bara upplysningskrav 93f som utmärker sig från mängden där 

efterlevnaden är något lägre både för kategori A och kategori D. I Tyskland tenderar bolag med 

högre lönsamhet att efterleva upplysningskrav 95 i högre utsträckning än de bolag som är mindre 

lönsamma.  
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Tabell 9 Lönsamhet och upplysningskrav 

 

5.1.3 Revisor 

I Storbritannien har 59 procent av fastighetsbolagen en revisor från Big 4. För bolag i 

Storbritannien framgår det att bolag som saknar revisor från Big 4 följer upplysningskraven i lägre 

utsträckning än de bolag som har revisorer från Big 4. I Sverige har samtliga fastighetsbolag en 

revisor från Big 4 och efterlevnaden är som tidigare nämnts hög på samtliga punkter förutom 

upplysningskrav 95. I Tyskland har 81 procent av bolagen en revisor från Big 4. Upplysningskrav 

95 efterlevs i viss mån, främst av de bolag som har en revisor från Big 4.  

 

Tabell 10 Revisor och upplysningskrav 
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Att revisionsbyråns storlek skulle vara en bidragande faktor till redovisningsstandarders 

efterlevnad har undersökts både analytiskt och empiriskt i tidigare studier (DeAngelo, 1981; Dye, 

1993; Francis & Yu, 2009). Det tycks vara en skillnad mellan bolag som har en Big 4 revisor och 

de bolag som inte har det. De bolag med en Big 4 tenderar till att ha högre grad av efterlevnad 

vilket i så fall överensstämmer med tidigare studier på området.   

 

5.1.4 Storlek 

Utifrån storlek utmärker sig Storbritannien med relativt låg efterlevnad av upplysningskrav 93b, 

93d, 93g och 93h (i). De svenska bolagen har utifrån storlek en något lägre efterlevnad av 

upplysningskrav 93f. I Tyskland utmärker sig de större bolagen med högre efterlevnad för 

upplysningskrav 95.   

 

Tabell 11 Storlek och upplysningskrav 

 

 

Samtliga länder följer trenden att de större bolagen efterlever upplysningskraven i högre grad än 

de mindre bolagen. Något som även tidigare studier visat (Archambault & Archambault, 2003; 

Glaum et al., 2013; Amiraslani et al., 2013; Cascino & Gassen 2014). 
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5.2 Är skillnaden signifikant? 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad i graden av efterlevnad mellan Storbritannien, Sverige och 

Tyskland. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad i graden av efterlevnad mellan Storbritannien, Sverige och 

Tyskland.  

 

Det är många upplysningskrav där efterlevnaden är lika hög i alla de tre undersökta länderna, det 

återspeglas i antalet lika parvisa observationer (ties) som framgår i tabellen nedan. Ett stort antal 

“ties” indikerar att skillnaden inte är signifikant vilket i så fall innebär att nollhypotesen inte kan 

förkastas. Teckenrangtestet bortser från de observationer där paren har samma värde (ties).  

 

Tabell 12 Wilcoxon 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Tyskland - Storbritannien Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 6b 3,50 21,00 

Ties 9c   

Total 15   

Storbritannien - Sverige Negative Ranks 4d 3,88 15,50 

Positive Ranks 2e 2,75 5,50 

Ties 8f   

Total 14   

Sverige - Tyskland Negative Ranks 2g 2,50 5,00 

Positive Ranks 1h 1,00 1,00 

Ties 11i   

Total 14   

 

 

Nollhypotesen ska förkastas om det observerade värdet är mindre än det kritiska W-värdet. Det 

kritiska W-värdet är noll för ett två sidigt test vid 5% signifikansnivå och n=6. Det kritiska W-

värdet för n=3 finns inte eftersom att antalet observationer är för få. Det W-värde som ska testas 
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mot det kritiska värdet är det lägsta av antingen summan av alla positiva ranger eller summan av 

alla negativa ranger. För Tyskland och Storbritannien är således W-värdet = 0, och för 

Storbritannien och Sverige är W-värdet = 5,50. Antalet observationer som skiljer sig mellan 

Sverige och Tyskland är för få för att mäta mot ett kritiskt W-värde.  

 

Nollhypotesen kan förkastas då Wilcoxons teckenrangtest visar på en signifikant skillnad mellan 

Storbritannien och Tyskland. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan Storbritannien och 

Sverige eller Sverige och Tyskland. 

 

5.3 Företagsspecifika faktorers påverkan vid eliminering av landsfaktor 

Om eventuell landspåverkan elimineras kan samtliga bolag istället sammanställas i en population 

och analyseras utifrån de olika företagsspecifika faktorerna. De blir tydligt att de nya 

upplysningskrav som införts i samband med IFRS 13 efterlevs i lägre grad än de äldre 

upplysningskraven som återges i exempelvis IAS 40. Det finns indikationer på att företag med hög 

belåningsgrad även har hög efterlevnad av upplysningskraven. Det syns i upplysningskrav som 

93b, 93d och 93h(i). Utifrån lönsamhet är det dock en lite diffusare bild och det tycks inte finnas 

någon relation mellan lönsamhet och efterlevnad. När det kommer till Big 4 revisor är de som har 

en revisor från Big 4 överlag bättre på att följa upplysningskraven. De större bolagen tenderar 

också till att efterleva upplysningskraven till en högre grad än de mindre. Det återspeglas i 93b, 

93d och 93h(i).    

 

Tabell 13 Upplysningskrav, alla bolag och samtliga företagsspecifika faktorer 
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5.4 Vad har bolagen med låg efterlevnad gemensamt? 

Det är intressant att närmare granska de bolag som utmärkt sig med en relativt låg efterlevnad. Har 

dessa fastighetsbolag gemensamma företagskarakteristiska drag?  

 

Tabell 14 Företag med låg efterlevnad 

 

 

Samtliga bolag ovan har tre eller fler upplysningskrav som ej efterlevs. Gemensamt för bolagen 

ovan är att de är börsnoterade i Storbritannien, belåningsgraden är under genomsnittet medan 

lönsamheten varierar kraftigt. Endast ett bolag har en revisor från Big 4 och samtliga bolag har en 

storlek som är under genomsnittet. Kombinationen av dessa faktorer skulle kunna påverka graden 

av efterlevnad.  

  

Övriga bolag med börsvärde under en miljard som inte redovisas i tabellen ovan har en relativt 

hög efterlevnad. De har samtidigt en betydligt högre belåningsgrad än de ovan presenterade 

bolagen.  De bolag som saknar en Big 4 revisor och som inte presenteras i tabellen ovan har istället 

en relativt hög belåningsgrad. Resterande bolag med hög efterlevnad som inte presenteras i 

tabellen har antingen en belåningsgrad som ligger över genomsnittet, en Big 4 revisor eller ett 

relativt högt börsvärde.  

 

5.5 Andra möjliga orsaker till skillnader i efterlevnad 

Det tycks vara en liten skillnad mellan länderna, där skillnaden mellan Storbritannien och 

Tyskland är signifikant enligt Wilcoxons teckenrangtest. Skillnaden mellan Storbritannien och 

Sverige samt Sverige och Tyskland är obetydlig enligt Wilcoxons teckenrangtest. Angående 

skillnader i efterlevnad tycks skillnader framgå efter att ha analyserat datan utifrån 

företagsspecifika faktorer, men ländernas institutionella bakgrund och graden av 

redovisningstillsyn bör inte uteslutas som möjliga förklaringar till skillnader i graden av 

efterlevnad.  
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Sverige och Tyskland har hört till samma redovisningstradition enligt Nobes (2011) och kluster 2 

enligt indelningen av Leuz (2010) där Storbritannien tillhört kluster 1. De har haft olika 

redovisningstraditioner och olika uppbyggda rättssystem, men också tillsynen och övervakningen 

av den finansiella marknaden har skett under olika förutsättningar.  

 

Det som är anmärkningsvärt är att Storbritannien har presterat sämre än Sverige och Tyskland. Det 

talar emot Jones Lang Lasalles (2015b) rangordning av länder baserat på de börsnoterade 

fastighetsbolagens transparens. Storbritannien har överlag lägre belåningsgrad än både Sverige 

och Tyskland. Den genomsnittliga belåningsgraden för Tyskland och Sverige ligger runt 60 

procent jämförbart med Storbritanniens 40 procent. De tidigare teorierna om 

redovisningstraditionerna till exempel Nobes (1998) visar på att olika typer av intressenter 

efterfrågar olika typ av information. Storbritanniens starka kapitalmarknad kanske inte efterfrågar 

samma typ av information som Sverige och Tysklands svaga kapitalmarknad med höga 

inblandning av institutioner efterfrågar. Det kan vara så att institutioner tidigare har efterfrågat 

liknande information som det nu är krav på medan den starka kapitalmarknaden har efterfrågat en 

annan typ av information.  

 

Företagen från Storbritannien är också genomsnittligt mindre än företagen från både Sverige och 

Tyskland. Storbritanniens mindre företag har presterat sämre, det kan delvis bero på att urvalet 

från Storbritannien även inkluderat AIM, trots att samtliga bolag på AIM som är med i studien ska 

tillämpa IFRS. Amiraslani et al., (2013) visade att länder inom kluster 1 (Storbritannien) uppfyllde 

upplysningskraven bättre än länder som ligger under kluster 2 (Sverige och Tyskland) något som 

vårt resultat inte visade. Jaggi och Low (2000) visade dock att företag som kommer från länder 

med ”common law” tenderar att ha en högre grad av efterlevnad än länder från ”code law”. Det 

kan bero på att de är vana vid olika typer av regleringar. Även detta kopplas mot att olika 

intressenter efterfrågar olika typ av information. Ett av de länder som gjorde om sin tillsyn och 

upprätthållande av finansiell rapportering efter införandet av IFRS 2005 var Sverige (Christensen, 

Hail, Leuz, 2012). Något som kan ha varit effektivt då det utformades efter IFRS och att 

redovisningstillsynen blev bättre utformad för sitt syfte.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien har varit att komparativt granska börsnoterade bolags efterlevnad av 

upplysningskraven i IFRS 13. Vidare har studien syftat till att undersöka om eventuella skillnader 

i graden av efterlevnad påverkas av företagsspecifika faktorer.  

 

Fastighetsbranschen kännetecknas som en bransch där en hög grad av upplysningar lämnas i 

företagens finansiella rapporter och efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 är generellt sett 

hög. Storbritannien efterlever upplysningskraven till 85 procent. För Sverige och Tyskland är 

efterlevnaden omkring 90 procent. Ett signifikanstest påvisar att det endast föreligger en statistiskt 

signifikant skillnad mellan Storbritannien och Tyskland.  

 

Vid närmare granskning av enskilda upplysningskrav framgår skillnader i efterlevnad sett utifrån 

olika företagsspecifika faktorer. De upplysningskrav som har haft lägre efterlevnad är också de 

upplysningskrav som är nya i samband med IFRS 13. Om dessa skillnader beror på graden av 

redovisningstillsyn, länders tidigare institutionella bakgrund eller enbart företagsspecifika faktorer 

är svårt att påvisa. Det finns dock indikationer på att bolag med lägre belåningsgrad följer 

upplysningskraven i lägre utsträckning än de bolag med högre belåningsgrad. Huruvida bolagets 

lönsamhet skulle vara kopplat till graden av efterlevnad är däremot oklart eftersom att bolagen 

efterlever upplysningskraven i princip lika oavsett lönsamhet.  

 

Det finns också indikationer på att en revision från en Big 4 byrå kan ha påverkan på graden av 

efterlevnad. Efterlevnaden är lägre i framförallt Storbritannien när det gäller revisor som inte 

tillhör en Big 4 byrå och Tyskland uppvisar liknande tendenser gällande revision från en Big 4 

byrå. Företagets storlek tycks också vara en orsak till skillnader i graden av efterlevnad. Mindre 

bolag tenderar till att efterleva upplysningskraven i lägre utsträckning än större bolag. 
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7 Resultatdiskussion 

I överlag har fastighetsbolagen i Storbritannien, Sverige och Tyskland hög efterlevnad av 

upplysningskraven i IFRS 13. Resultatet är ganska väntat då fastighetsbranschen som tidigare 

nämnts kännetecknas av en hög grad av transparens vid finansiell rapportering, något som vi dock 

inte var fullt medvetna om när vi började studien. Eventuella skillnader i graden av efterlevnad 

framgår förmodligen tydligare om flera branscher som tillämpar IFRS 13 jämförs ur ett 

internationellt perspektiv.  

 

Resultatet antyder likt Francis och Yu (2009) att revisorn kan vara en bidragande faktor till lägre 

grad av efterlevnad. Jaggi och Low (2000) visar att belåningsgrad kan ha en påverkan, något som 

även vårt resultat antyder. Det finns även indikationer på att storleken på företaget är kopplat till 

graden av efterlevnad även detta är likt tidigare studier (Archambault & Archambault, 2003; 

Glaum et al., 2013; Amiraslani et al., 2013; Cascino & Gassen 2014). Vidare menar Glaum (2013) 

att skillnader även kan bero på landspecifika faktorer såsom ländernas grad av tillsyn och 

upprätthållande av finansiell rapportering, aktiemarknadens betydelse och kulturella faktorer. Vårt 

empiriska material har inte behandlat dessa faktorer, det går således inte att utesluta deras påverkan 

på graden av efterlevnad. Det är även möjligt att de bolag som i vår studie utmärker sig med relativt 

låg efterlevnad har en koncentrerad ägarstruktur och att detta i så fall skulle vara en bidragande 

faktor till graden av efterlevnad.  

 

Det är även på sin plats att diskutera resultatet utifrån vårt metodval. Resultatet är färgat av den 

dikotoma metoden. En hög grad av efterlevnad behöver inte betyda högkvalitativa och transparenta 

rapporter. Som tidigare nämnts så upplevde vi att vissa bolag presenterade väldigt detaljrik 

information kring upplysningarna medan andra presenterade betydlig mindre information. En del 

bolag upplevdes också vara tydligare i sin finansiella rapportering än andra bolag. Den dikotoma 

metoden kan inte urskilja detta, det innebär att bolagen efterlever upplysningskraven oavsett hur 

tydliga eller otydliga bolagen har varit i sin rapportering. Detta försvårar i sin tur möjligheten att 

signifikanstesta skillnader i efterlevnad mellan länderna eftersom att majoriteten av bolagen 

efterlever till 100 procent. Det är möjligt att analysen och resultatet skulle ha blivit mer intressanta 
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om metoden baserats på någon form av rangordning av upplysningskravens efterlevnad. Detta bör 

dock vägas mot risken för subjektiv tolkning som detta skulle innebära.  

 

När det gäller tolkning av årsrapporterna och upplysningskraven har vi varit så noga som möjligt. 

Det går inte att utesluta att vi vid granskningen har missuppfattat eller inte funnit efterlevda 

upplysningskrav. Vad som dock har blivit tydligt för oss efter att ha granskat bolagens rapporter 

är att upplysningskraven kan efterlevas på olika sätt. En del bolag är tydliga med sina upplysningar 

och andra är mindre tydliga. En del bolag presenterar också väldigt mycket information som blir 

näst intill överflödig.  

 

Det bör också noteras att liknande studier ofta har ett större urval baserat på flera branscher som 

sträcker sig över flera länder där betydligt fler upplysningskrav undersöks. I vår studie efterlevdes 

upplysningskraven i IFRS 13 i princip till 100 procent i de tre undersökta länderna. Det bör noteras 

att bolag från Storbritannien är genomsnittligt mindre än bolagen i Sverige och Tyskland. Detta 

innebär att resultatet kan vara missvisande vid landsjämförelsen där Storbritannien utmärker sig 

med något lägre efterlevnad. 

 

Utifrån de tre undersökta länderna och deras efterlevnad av IFRS 13 tyder resultatet på att 

redovisningstillsynen och upprätthållandet av redovisningsstandarder fungerar. Vi kan dock 

konstatera att jämförbarheten kommer vara låg så länge årsredovisningar lämnas på olika språk. 

Det är svårt att veta om de bolag som redovisat på sitt inhemska språk har hög eller låg efterlevnad 

av upplysningskraven. 
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8 Vidare studier 

- En framtida studie på samma område skulle kunna undersöka bolag utifrån hela EU baserat 

på ett slumpmässigt urval. Vårt förslag är att utgå ifrån samtliga reglerade börser i Europa 

och lista de bolag som är verksamma inom fastighetsbranschen. För en lista med reglerade 

börsmarknader i Europa se “IFRS application around the world jurisdictional profile: 

European Union” (IFRS, 2015c, s. 8-10). Därefter är det lämpligt att se vilka bolag som 

presenterar årsrapport på engelska (om inte undersökarens språkkunskaper tillåter annat) 

för att sedan basera urvalet på de bolag som värderar förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. Om det uppkommer tydliga skillnader kan en regressionsanalys vara lämplig för att 

se om valda företagsspecifika faktorer påverkar graden av efterlevnad. Det blir då 

intressant att beröra fler företagsspecifika faktorer såsom: ägarstruktur, 

industriklassificering och företagets ålder. 

 

- Det skulle också vara intressant att studera skogsbranschen och bankbranschen ur ett 

internationellt perspektiv då dessa branscher har möjlighet att värdera tillgångar och 

skulder till verkligt värde. Det kan vara så att dessa branscher uppvisar sämre efterlevnad 

av upplysningskrav än fastighetsbranschen.  

 

- Ett annat förslag är att titta på upplysningskraven i flera IFRS-standarder och deras 

efterlevnad ur ett internationellt perspektiv baserat på ett branschöverskridande urval. Det 

blir då möjligt att även ta med mindre utvecklade börsmarknader (kluster 3) och på så sätt 

berika analysmaterialet.  

 

 



 
 

Källförteckning 

Tryckta och elektroniska källor 

Archambault, J. J., & Archambault, M. E. (2003). A multinational test of determinants of 

corporate disclosure. The International Journal of Accounting, 38(2), 173-194. 

 

Amiraslani, H., Iatridis, G. E., & Pope, P. F. (2013). Accounting for asset impairment: a test for 

IFRS compliance across Europe. Centre for Financial Analysis and Reporting Research, 

London: Cass Business School. 

 

Babbie, E. (2015). The practice of social research: 14:th edition. Boston: Cengage Learning. 

 

BaFin (u.å.). Financial reporting enforcement. Hämtad 2015-05-10, från  

http://www.bafin.de/EN/Supervision/StockExchangesMarkets/FinancialReportingEnforcement/fi

nancialreportingenforcement_node.html 

 

Balans (2013). Verkligt värde-redovisning missar målet. Hämtad 2015-04-20, från  

http://www.tidningenbalans.se/debatt/verkligt-varde-redovisning-missar-malet/ 

 

BDO International (2013). Need to know, Fair Value Measurement. Hämtad 2015-05-12, från 

http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Need%20to%20Know/Documents/Need

%20to%20Know%20%20-

%20IFRS%2013%20Fair%20Value%20Measurement%20%28print%29.pdf 

 

Bell, E., & Bryman, A. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder: upplaga 1:2. Malmö: 

Liber. 

 

Bengtsson, B. (2005). Verkligt värde i balansräkningen. Göteborg: Bokförlaget BAS. 

 

Cascino, S., & Gassen, J. (2014). What drives the comparability effect of mandatory IFRS 

adoption? Review of Accounting Studies, 20(1), 242-282. doi:10.1007/s11142-014-9296-5 

 

http://www.bafin.de/EN/Supervision/StockExchangesMarkets/FinancialReportingEnforcement/financialreportingenforcement_node.html
http://www.bafin.de/EN/Supervision/StockExchangesMarkets/FinancialReportingEnforcement/financialreportingenforcement_node.html
http://www.tidningenbalans.se/debatt/verkligt-varde-redovisning-missar-malet/
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Need%20to%20Know/Documents/Need%20to%20Know%20%20-%20IFRS%2013%20Fair%20Value%20Measurement%20%28print%29.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Need%20to%20Know/Documents/Need%20to%20Know%20%20-%20IFRS%2013%20Fair%20Value%20Measurement%20%28print%29.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Need%20to%20Know/Documents/Need%20to%20Know%20%20-%20IFRS%2013%20Fair%20Value%20Measurement%20%28print%29.pdf


 
 

Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2013). Mandatory IFRS reporting and changes in 

enforcement. Journal of Accounting and Economics, 56(2), 147-177. 

doi:10.1016/j.jacceco.2013.10.007 

 

Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2013). Adopting a label: Heterogeneity in the 

economic consequences around IAS/IFRS adoptions. Journal of Accounting Research, 51(3), 

495-547. doi:10.1111/1475-679X.12005 

 

d’Arcy, A. (2001). Accounting classification and the international harmonisation debate - an 

empirical investigation. Accounting, Organizations and Society, 26(4), 327-349.     

doi:10.1016/S0361-3682(00)00036-2 

 

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 

3(3), 183-199.  

 

Deutsche Börse (2015). Listed companies. Hämtad 2015-05-09, från 

http://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-en/instruments-statistics/statistics/listes-

companies 

 

Deutsche Börse (u.å.). FAQ list for the open market/entry standard (on the DBAG website). 

Hämtad 2015-05-25, från 

http://deutscheboerse.com/dbg/dispatch/ru/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/

10_downloads/33_going_being_public/50_others/FAQ_OM_ES.pdf 

 

Evans, L., Smith, M., & Tsalavoutas, I. (2010). Comparison of two methods for measuring 

compliance with IFRS mandatory disclosure requirements. Journal of Applied Accounting 

Research, 11(3), 213 - 228. doi:10.1108/09675421011088143 

 

European Commission (2012). Effect study IFRS 13. Hämtad 2015-05-02, från 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/effect-study-IFRS13_en.pdf 

 

http://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-en/instruments-statistics/statistics/listes-companies
http://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-en/instruments-statistics/statistics/listes-companies
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/effect-study-IFRS13_en.pdf


 
 

European Public Real Estate Association (2013). Stock exchange listed property companies, 

building a stronger Europe. Hämtad 2015-05-13, från 

http://www.epra.com/media/Listed_Real_Estate-

Building_a_Stronger_Europe_report_1365168038957.pdf 

 

Financial Conduct Authority (FCA) (u.å.). What we do. Hämtad 2015-05-15, från 

http://www.fca.org.uk/about/what 

 

Francis, J. R., & Yu, M. D. (2009). Big 4 office size and audit quality. Accounting Review, 84(5), 

1521-1552.  

 

Glaum, M., Schmidt, P., Street, D. L., & Vogel, S. (2013). Compliance with IFRS 3-and IAS 36-

required disclosures across 17 European countries: company-and country-level determinants. 

Accounting and business research, 43(3), 163-204.  

doi:10.1080/00014788.2012.711131 

 

Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). Accounting theory: 7th 

edition, Brisbane: John Wiley and Sons. 

 

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the 

capital markets: a review of the empirical disclosure literature. Journal of accounting and 

economics, 31(1–3), 405–440. doi:10.1016/S0165-4101(01)00018-0 

 

Hillier, D., Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., & Jordan, J. (2013) Corporate Finance: 2:nd 

European Edition. Maidenhead: McGraw-Hill.  

 

Hodgdon, C., Tondkar, R. H., Adhikari, A., & Harless, D. W. (2009). Compliance with 

International Financial Reporting Standards and auditor choice: New evidence on the importance 

of the statutory audit, The International Journal of Accounting, 44(1), 33-55.     

doi:10.1016/j.intacc.2008.12.003 

 

http://www.fca.org.uk/about/what


 
 

Hope, O. (2003). Firm-level disclosures and the relative roles of culture and legal origin. Journal 

of international financial management and accounting, 14(3), 218–248.  

doi:10.1111/1467-646X.00097  

 

IFRS Foundation (2010). Conceptual framework for financial reporting. Hämtad 2015-05-10, 

från http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf 

 

IFRS Foundation (2015a). Who we are and what we do. Hämtad 2015-04-02, från 

http://www.ifrs.org/The-organisation/Documents/2015/Who-We-Are-January-2015.pdf 

 

IFRS Foundation (2015b). IFRS application around the world, jurisdictional profle: United 

Kingdom. Hämtad 2015-05-21, från 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/United-Kingdom-

IFRS-Profile.pdf 

 

IFRS Foundation (2015c). IFRS application around the world jurisdictional profile: European 

Union. Hämtad 2015-05-27, från 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/European-Union-

IFRS-Profile.pdf 

 

IFRS Foundation (2015d). IFRS application around the world jurisdictional profile: Germany. 

Hämtad 2015-06-07, från 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/Germany-IFRS-

Profile.pdf 

 

IFRS 13 (u.å.). IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Hämtad 2015-05-15, från 

http://www.faronline.se/Dokument/I/IFRS0013/?query=ifrs+13 

     

Jaggi, B., & Low, P. Y. (2000). Impact of culture, market forces, and legal system on financial 

disclosures. International journal of accounting, 35(4), 495–519. doi:10.1016/S0020-

7063(00)00076-5 

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
http://www.ifrs.org/The-organisation/Documents/2015/Who-We-Are-January-2015.pdf
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/United-Kingdom-IFRS-Profile.pdf
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/United-Kingdom-IFRS-Profile.pdf
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/European-Union-IFRS-Profile.pdf
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/European-Union-IFRS-Profile.pdf
http://www.faronline.se/Dokument/I/IFRS0013/?query=ifrs+13


 
 

 

Jaggi, B., Winder, J. P., & Lee, C. (2010). Is there a future for fair value accounting after the 

2008–2009 financial crisis?. Review of pacific basin financial markets & policies, 13(3), 469-

493. doi:10.1142/S0219091510002037 

 

Jones Lang Lasalle (u.å. a). Transperency, technical note. Hämtad 2015-05-22, från 

http://www.jll.com/greti/transparency/technical-note 

 

Jones Lang Lasalle (u.å. b). Real estate raises the bar. Hämtad 2015-05-22, från 

http://www.jll.com/GRETI/ 

 

Kvaal, E., & Nobes, C. (2010). International differences in IFRS policy choice: a research note. 

Accounting and business research, 40(2), 173–187. doi:10.1080/00014788.2010.9663390 

 

KPMG (2013). Nyheter inför bokslutet 2013. Hämtad 2015-05-02, från 

https://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/Documents/Nyheter-infor-bokslutet-2013.pdf 

 

Körner, S., & Wahlgren, L., (2006) Statistisk dataanalys, Fjärde upplagan. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lang, M. H., & Lundholm, R. J. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. 

Accounting review, 71(4), 467-492.  

 

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of 

external finance. Journal of finance, 52(3), 1131-1150. doi:10.1111/j.1540-6261.1997.tb02727.x 

 

Laux, C., & Leuz, C. (2009) The crisis of fair-value accounting: making sense of the recent 

debate, Accounting, Organizations and Society, 34(6), 826-834. doi:10.1016/j.aos.2009.04.003 

 

Lennox, C. S. (1999). Audit quality and auditor size: An evaluation of reputation and deep 

pockets hypotheses. Journal of Business Finance & Accounting, 26(7) & (8), p. 779-805 

http://www.jll.com/greti/transparency/technical-note
http://www.jll.com/GRETI/
https://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/Documents/Nyheter-infor-bokslutet-2013.pdf


 
 

 

Leuz, C. (2010). Different approaches to corporate reporting regulation: how jurisdictions differ 

and why. Accounting and Business Research, 40(3), 229-256. 

doi:10.1080/00014788.2010.9663398 

 

Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2010). Statistical techniques in business & economics: 

14:th edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.  

 

London Stock Exchange (2015). Companies and securities. Hämtad 2015-05-09, från 

http://www.londonstockexchange.com/statistics/companies-and-issuers/companies-and-

issuers.htm 
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