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Sammanfattning  

Alla börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen måste sedan år 2005 följa den 

gemensamma redovisningsstandarden IFRS vid upprättande av företagets finansiella 

rapporter. Problem uppstår om dessa företag följer reglerna i IFRS i olika grad vilket 

innebär att den finansiella informationen som lämnas inte är fullständig. För en 

investerare innebär detta att det kan vara svårt att kontrollera hur beräkningar och 

bedömningar utförts om inte all information som ska finnas med är inkluderad. Tidigare 

studier visar att det finns en skillnad i hur mycket information som generellt lämnas i 

upplysningar i noterna till de finansiella rapporterna mellan länder, och att 

skiljaktigheten beror på bland annat kulturella skillnader. Tidigare forskning har endast 

undersökt upplysningar i stort och ej fokuserat på specifika områden som är svårtolkade 

i IFRS. Problemet vi undersöker är därför om redovisningen av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde skiljer sig i hur mycket information som lämnas genom att undersöka 

i hur stor grad kraven på upplysningar följs av företag i olika länder. För en investerare 

som ska fatta välgrundade beslut är de finansiella rapporterna det största verktyget att 

använda för att tillgå information, vilket innebär att det ur en investerares synvinkel är 

viktigt att kraven som ställs enligt redovisningsstandarden uppfylls.  

 

I vår studie har vi undersökt alla företag som har förvaltningsfastigheter som sitt största 

tillgångsslag och är börsnoterade i ett land som är medlem i EU, vilket blev femtiosex 

företag fördelat på elva länder. Undersökningen visade att det finns en skillnad mellan 

länderna i hur stor grad de krav som ställs på lämnande av upplysningar följs. För att 

förklara denna skillnad ställde vi sexton kulturvariabler mot den skala vi skapat i hur väl 

upplysningar lämnas. Resultatet visade att graden av lämnade upplysningar korrelerade 

med kulturvariablerna maskulinitet och rättssäkerhet. Djupare analys i form av linjär 

regressionsanalys och multipel regressionsanalys visade att både maskulinitet och 

rättssäkerhet hade ett signifikant samband med upplysningar var för sig, men i 

kombination med varandra var det endast maskulinitet som var signifikant på grund av 

multikollinearitet.  

 

Vår slutsats är därmed att det finns en skillnad mellan länder i hur väl de krav på 

upplysningar som ställs enligt IFRS vid redovisning av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde följs. Denna skillnad kan delvis förklaras av olikheter i ländernas nivå av 

främst maskulinitet. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter; Verkligt värde; Upplysningar; Kulturella 

skillnader. 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka vår handledare Karl Johan Bonnedahl för all hjälp vi fått 

med att genomföra uppsatsen. Vi uppskattar den konstruktiva kritik som fått oss att 

tänka igenom valen vi gjort i uppsatsen som därmed stärkt den argumentation vi för.  

 

Vi vill även tacka Stefan Sundgren för hjälpen med att hitta rätt datamaterial till studien 

samt de råd och tips vi fått för att komma igång med uppsatsen.  

 

Slutligen vill vi tacka alla övriga som på något sätt bidragit till att stötta och hjälpa oss 

under arbetets gång.  
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1. Kapitel 1 – Inledning 

 

Detta första kapitel inleds med en bakgrund till ämnet vi kommer undersöka och visar 

på bakomliggande orsaker till problemet och ämnets aktualitet. Bakgrunden mynnar 

sedan ut i en problemdiskussion följt av en problemformulering. Därefter beskrivs syftet 

med vår uppsats vilket kommer att återspeglas i resterande delar av arbetet. Kapitlet 

avslutas med en disposition över hur resten av uppsatsen kommer se ut.  

 

1.1 Problembakgrund och problemdiskussion 

Problem kan lätt uppstå då något ska tolkas, vare sig det är något som står skrivet, sägs 

eller ses. Samtidigt är det i princip omöjligt att utforma en text, ett påstående eller en 

bild så att tolkningen blir exakt densamma av alla betraktare. Tänk dig regler som 

utformas på ett sådant sätt att istället för att tvinga dess följare till att göra exakt samma 

sak i alla tänkbara situationer, lägga in kvalitativa egenskaper som gör att tolkningen av 

reglerna ska ge den mest rättvisande bilden av verkligheten. Anledningen till att göra på 

det nämnda sättet är att den information som sprids med reglerna som utgångspunkt ska 

vara så sanningsenlig som möjligt. Detta är grunden till att en gemensam 

redovisningsstandard implementerades i Europeiska Unionen för några år sedan 

(Schipper, 2005). Den gemensamma regleringen syftar bland annat till att skapa ett 

enhetligt sätt för företag att redovisa sin finansiella ställning genom att ha 

valmöjligheter och tolkningsbara regler, och därmed göra informationen användbar för 

alla de intressenter som fattar sina beslut baserade på den information som företagen 

tillhandahåller. Problem kan därför uppstå enligt Nordlund (2010) om företag i olika 

länder redovisar sin finansiella ställning på ett sådant sätt att de kvalitativa 

egenskaperna ej efterlevs på grund av att företagen tolkar reglerna olika. Detta behöver 

inte innebära att det är negativt att ha tolkningsbara regler, men det blir ett problem om 

tolkningsmöjligheterna inte resulterar i ett utfall där företagets verkliga finansiella 

ställning presenteras.  

 

Den 1:a januari 2005 infördes kravet på tillämpning av redovisningsstandarden IFRS 

(International Financial Reporting Standards) för alla börsnoterade bolag inom 

Europeiska Unionen (Schipper, 2005). Syftet med denna standard är att öka 

harmoniseringen mellan länder genom att företagen ska använda en enhetlig 

redovisningsstandard. Det ger ett regelverk som tillämpas av företag i flera olika länder 

och som ska uppfylla vissa kvalitativa egenskaper. Dessa kvalitativa egenskaper är 

förståelse, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet av de finansiella rapporterna 

(Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011). Uppfyllandet av de kvalitativa 

egenskaperna gör att informationen som företag lämnar i sina finansiella rapporter blir 

mer användbar för företagens intressenter. Dessa intressenter är bland annat investerare, 

leverantörer, anställda, kunder, regering, kommuner samt branschorganisationer 

(Investopedia 1, 2012). De som använder informationen i de finansiella rapporterna i 

störst utsträckning är investerare, vilket gör att de bör vara mest intresserade av att få 

veta om eventuella skillnader mellan företags upplysningar existerar. Informationen 

som investerare har tillgång till för att fatta investeringsbeslut finns oftast enbart i de 

finansiella rapporterna, vilket understryker vikten av att informationen i rapporterna 

uppfyller de kvalitativa egenskaperna. Dock kan investerarnas kunskap om hur 

marknaden ser ut och kunskap om hur marknadssituationen påverkar värdet av 

förvaltningsfastigheter variera, vilket innebär att investerare är beroende av 
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informationen i noterna till de finansiella rapporterna i olika grad.  

 

IFRS-volymen (2011) inkluderar de regler och redovisningsprinciper som företag ska 

följa och tolka, och är indelad i olika kapitel. Kapitlen som även kallas standarder 

behandlar olika principer, där de nyskapade reglerna heter IFRS och de äldre kallas IAS 

(International Accounting Standard). Indelningen är rätt omfattande och när standarden 

undersöks finns det både stora och små tolkningsutrymmen som enligt Nordlund (2010) 

kan leda till att liknande situationer redovisas på helt olika sätt. Ett av de mer 

tolkningsbara kapitlen är IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter, alltså 

fastigheter som innehas för att skapa värdestegring eller hyresinkomster, exempelvis ett 

hyreshus. Alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen som använder sig av 

IFRS måste tillämpa IAS 40 när det gäller värdering, redovisning samt upplysningar av 

förvaltningsfastigheter (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 5). 

 

Reglerna för hur förvaltningsfastigheter ska redovisas ger olika valmöjligheter för 

företagen. Första gången ett företag ska redovisa sin förvaltningsfastighet görs detta till 

anskaffningsvärdet, alltså köpeskillingen. Vid nästkommande redovisning måste 

företaget välja mellan att fortsätta värdera förvaltningsfastigheten till anskaffningsvärde 

eller använda sig av verkligt värde som fortsatt redovisningsprincip (IAS 40 i IFRS-

volymen, 2011, pkt. 30). Verkligt värde är ett redovisningstekniskt begrepp och ska 

representera det belopp som två oberoende och kunniga parter med intresse att 

genomföra transaktionen kan tänka sig att överlåta fastigheten (IAS 40 i IFRS-volymen, 

2011, pkt. 5). Utrymmet i standarden att välja mellan verkligt värde och 

anskaffningsvärde som redovisningsmetod har lämnats med syfte att företag ska se till 

vad som ger den mest rättvisande bilden för just deras verksamhet, och välja 

redovisningsprincip därefter. Resultatet blir således att en bättre bild av verkligheten 

återspeglas, men det leder även till att informationen som lämnas av företag kan skilja 

sig avsevärt mellan liknande parter. Trots att det borde vara den mest rättvisande bilden 

som visas kvarstår dock ett problem som olika forskare diskuterar, vilket handlar om 

huruvida verkligt värde överhuvudtaget är rättvisande för alla parter (Laux & Leuz, 

2009; Whittington, 2010). Detta problem är inget som är specifikt för just 

förvaltningsfastigheter utan uppstår då tolkningsmöjligheter medges. Exempelvis kan 

det som anses vara rättvisande för företagets ledning inte anses rättvisande av företagets 

investerare, och vice versa. Med en rättvisande bild borde i alla fall det verkliga värdet 

vara det som är det riktiga värdet, om reglerna för hur verkligt värde ska redovisas följs.  

 

Att verkligt värde kan vara en problematisk metod stärks av det faktum att det kommer 

en ny standard som börjar gälla år 2013, IFRS 13, som endast handlar om hur verkligt 

värde beräknas och redovisas (Deloitte, 2012). Det verkar således finnas ett behov, både 

hos de som följer reglerna och de som tolkar informationen, att reglera redovisningen av 

upplysningar hårdare genom att göra reglerna tydligare så att de viktiga kvalitativa 

egenskaperna i IFRS följs. Syftet med regeltillägget är att minska de stora 

tolkningsproblem som finns och som gör att beräkningarna blir tvivelaktiga, vilket är 

viktigt för användarna av de finansiella rapporterna.  

 

Företagens valmöjlighet att använda verkligt värde eller anskaffningsvärde när det 

kommer till redovisning av förvaltningsfastigheter är omdiskuterad av flertalet forskare. 

Diskussioner kring fördelar och nackdelar med metoderna samt hur dessa 

valmöjligheter påverkar både företaget och dess intressenter pågår (Ball, 2009; 

Nordlund, 2010; Laux & Leuz, 2009; Whittington, 2010), det är därför intressant att 
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studera just den delen av standarden. Fördelarna som diskuteras av forskarna är att när 

tillgångarna i ett företag är värderade till verkligt värde ska detta reflektera den rådande 

marknadssituationen, vilket ökar insynen i företaget och ger ett uppdaterat värde (Laux 

& Leuz, 2009). Även Sapra (2010) betonar att transparensen ökar när företag använder 

sig av verkligt värde som redovisningsprincip. De nackdelar som diskuteras av Laux 

och Leuz (2009) är om insynen verkligen har ökat, om informationen är relevant för 

användare eller om den information som ges är missvisande. Företagen kan välja mellan 

att basera det verkliga värdet av förvaltningsfastigheter på liknande fastigheters 

marknadsvärde eller uppskatta värdet med hjälp av en diskonteringsmodell (IAS 40 i 

IFRS-volymen, 2011, pkt. 45-46). När det verkliga värdet är beräknat med hjälp av en 

diskonteringsmodell menar Ronen (2008) att pålitligheten minskar eftersom 

tolkningsutrymmet ökar ytterligare vid val av bland annat diskonteringsränta.  

 

Även det faktum att användandet av verkligt värde kan vara konjunkturförstärkande är 

en av nackdelarna som tas upp av Laux och Leuz (2009). Det finns en oro att verkligt 

värde förstärker svängningar på marknaden, exempelvis i lågkonjunktur. Detta bottnar i 

den situation som kan uppstå om ett företag tvingas sälja en tillgång till ett pris som 

understiger det fundamentala värdet, vilket i sin tur påverkar andra företag som 

använder sig av verkligt värde eftersom marknadspriset ser ut att ha sjunkit. Om ett 

företag tvingas göra en snabb affär och säljer sin tillgång till underpris så påverkar 

denna försäljning värdet för de företag som innehar en likartad tillgång, och en negativ 

spiral kan uppstå. Fortsättningsvis menar Laux och Leuz (2009) att verkligt värde 

dessutom kan förstärka konjunkturen i uppgång eftersom metoden tillåter uppskrivning 

av tillgångar. Detta möjliggör det för företagen att öka sin skuldsättningsgrad genom 

ytterligare lån baserade på värdet av tillgången. Trots att detta värde endast är upptrissat 

så påverkar det uppgången på marknaden vilket i sin tur kan skapa en prisbubbla som 

kan spricka. Boyer (2007) delar åsikten att verkligt värde kan vara 

konjunkturförstärkande och tillägger att verkligt värde ökar volatiliteten och 

instabiliteten samt försvagar det finansiella systemet. Åsikten att verkligt värde skulle 

vara konjunkturförstärkande delas dock inte av alla, och enligt en undersökning av 

Sundgren och López (2011) bevisades att motsatsen var fallet under den senaste 

finanskrisen för förvaltningsfastigheter värderade till verkligt värde. Undersökningen 

visade att verkligt värde som redovisningsmetod inte följer med i prisutvecklingen 

under lågkonjunktur, vilket betyder att förvaltningsfastigheter i Europa var 

övervärderade under den senaste lågkonjunkturen. 

 

Skillnaden mellan de två redovisningsmetoderna är att anskaffningsvärdemetoden ser 

likadan ut varje år om ingen nedskrivning sker. Verkligt värde kan istället förändras 

från år till år, och måste användas på företagets alla förvaltningsfastigheter om denna 

metod valts (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011). Vilken redovisningsmetod företagen väljer 

skiljer sig enligt Sundgren och López (2011) mellan olika länder och kan förklaras av 

ländernas olika grad av lagefterlevnad, där företag i länder med hög lagefterlevnad 

använder verkligt värde som redovisningsmetod i större utsträckning och företag i 

länder med låg lagefterlevnad främst använder anskaffningsvärdesmetoden för att 

redovisa förvaltningsfastigheter. Med lagefterlevnad menas bland annat hur effektivt 

rättsystemet är i hanteringen av rättsfall, om det finns en rättssäkerhet i landet som 

innebär att alla följer reglerna oavsett position i samhället och om det finns en 

motverkan av korruption från regeringen (La Porta et. al., 1998). Det är även intressant 

att veta hur det verkliga värdet redovisats då Nordlund (2010) upptäckt att det finns 

svårigheter med hur redovisningen av verkligt värde går till då metoden kräver 
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utförligare upplysningar i de finansiella rapporterna. Hur mycket information företag i 

olika länder lämnar i sina upplysningar vad det gäller verkligt värde kan således bottna i 

ländernas olika grad av lagefterlevnad (Hope, 2003; Hope et. al., 2006).  

  

För att de kvalitativa egenskaperna ska återspeglas i ett företags finansiella rapporter 

finns det regler för hur verkligt värde ska beräknas. Enligt IAS 40 pkt. 45 (i IFRS-

volymen, 2011) beräknas verkligt värde bäst genom att utgå från aktuella priser på en 

aktiv marknad för liknande fastigheter. Marknaden för fastigheter är känd för att vara 

illikvid vilket innebär att aktuella priser på en aktiv marknad för liknande fastigheter i 

princip inte är möjliga att tillgå i praktiken (Whittington, 2010), vilket gör 

användningen av verkligt värde som redovisningsmetod problematisk. I de fall företag 

inte kan beräkna verkligt värde enligt nämnda punkt ska företagen använda sig av något 

av de tre alternativ som anges i IAS 40 pkt. 46 (i IFRS-volymen, 2011). Det första 

alternativet innebär att företaget använder sig av aktuella priser på en aktiv marknad för 

liknande fastigheter i annat skick, av annat slag eller på annat geografiskt läge. 

Alternativ två är att företaget ska använda sig av senaste priser på mindre aktiva 

marknader för liknande fastigheter. Det tredje alternativet innebär att företaget 

uppskattar framtida betalningsströmmar, exempelvis hyresinkomster, som sedan 

nuvärdesberäknas (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 46). Standarden kräver även att 

upplysningar ska lämnas i noterna till företagens finansiella rapporter vid användandet 

av verkligt värde, men dessa krav har visat sig vara svårtolkade (Nordlund, 2010). Här 

stöter vi alltså på problem när mindre tydliga krav kan tolkas olika och ge konsekvenser 

i form av att de kvalitativa egenskaperna blir lidande. Det är främst tillförlitligheten som 

minskar om företagen inte följer de regler som är satta, eftersom informationen då 

riskerar att vara felaktig. Även relevansen av den information som lämnas minskar om 

företagen utelämnar betydande uppgifter. Slutligen påverkas också jämförbarheten, 

både inom företaget men även jämförbarheten mellan företag minskar om inte alla 

tolkar reglerna som det är tänkt. Detta visar att det finns ett behov från både företag och 

deras intressenter att förbättra regleringen så att den blir mer lättolkad och därmed ger 

ett enhetligare resultat.   

 

De problem som skapas av tolkningsutrymmen kan vara svåra att förutse innan 

standarden implementerats. Det har hunnit gå några år sedan implementeringen av IFRS 

och nu syns resultatet av förändringen. Alla länder och dess noterade bolag har inte 

tolkat standarden på samma sätt (Sundgren & López, 2011). Vissa länder tillämpade 

redan innan införandet av IFRS någon version av redovisning av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde, medan verkligt värde var nytt för andra länder (Daske et. al., 2008; 

Muller et. al., 2011). Denna skillnad beror bland annat på de olika lagsystem som finns i 

varje land eftersom vissa länder inte tillät företagen att redovisa sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde på grund av utformningen av de gamla 

redovisningsreglerna (Daske et. al., 2008). Eftersom det finns skillnader i hur 

lagsystemen fungerar i olika länder kan det vara svårt att anpassa IFRS så att 

redovisningsstandarden passar alla länder då länders lagsystem påverkar hur väl regler 

följs (Choi & Mueller, 1992, s. 5). Även Coffee (2007) och Holthausen (2009) anser att 

det är svårt att utforma en enhetlig redovisningsstandard eftersom resultatet av hur 

lyckad implementeringen av IFRS är även beror på andra faktorer såsom det befintliga 

lagsystemet i varje enskilt land. Det innebär att kulturella skillnader mellan länder 

spelar en stor roll i hur lyckad implementeringen blir. Detta understryker behovet av 

tolkningsbara regler istället för att använda endast tvingande regler i alla tänkbara 

situationer. Laux och Leuz (2009) drar slutsatsen att förvirring angående syfte och 
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definition av verkligt värde bidragit till den diskussion som pågår angående 

användandet av verkligt värde som redovisningsprincip. Detta visar i sin tur att de 

tolkningsbara reglerna kan vara för otydliga. Laux och Leuz (2009) påstår att 

kontroversen i grunden handlar om en avvägning mellan tillförlitlighet och relevans, 

som är två kvalitativa egenskaper som ställs mot varandra. Stridigheten gör att 

informationen som företagen lämnar i de finansiella rapporterna inte går att lita på eller 

inte är relevant ur en investerares synvinkel. Diskussionen som pågår mellan olika 

forskare stärker antagandet att det är viktigt att de upplysningar som standarden kräver 

ska lämnas faktiskt lämnas, för att kunna kontrollera beräkningarna av verkligt värde. 

Även om reglerna är tolkningsbara så ska vissa punkter vara uppfyllda, exempelvis om 

företagen själva beräknat verkligt värde eller om ett oberoende värderingsinstitut har 

gjort detta samt vilka betydande antaganden som gjorts vid beräkningen. Quagli och 

Avallone (2010) delar åsikten att valet mellan att använda sig av verkligt värde eller 

anskaffningsvärde som redovisningsmetod beror på vilken avvägning företagen gör 

mellan pålitlighet och att tillhandahålla värdefull information i de finansiella 

rapporterna. Verkligt värde anses inbringa mer värdefull och relevant information 

medan anskaffningsvärde vanligtvis uppfattas som mer pålitligt. 

 

Studien gjord av Sundgren och López (2011) visar att förvaltningsfastigheter 

övervärderades i vissa europeiska länder med sämre lagefterlevnad under tidsperioden 

2007-2009. En förklaring kan vara att chefer i dessa länder lyckas undvika 

nedskrivningar i en större utsträckning jämfört med chefer i länder med hårdare 

efterlevnad av rättssystemet. Detta betyder alltså att övervärdering kan vara ett problem 

som följer av att standarden tolkas olika, vilket gör att investerare som följer 

informationen i de finansiella rapporterna kan få missvisande information att basera sina 

investeringsbeslut på. Återigen kan det tänkas att problemet blir större på grund av 

möjligheten att företag i olika länder inte lämnar alla relevanta upplysningar som 

behövs i de finansiella rapporterna. Detta eftersom det är svårt att som utomstående 

kontrollera om företagens förvaltningsfastigheter är övervärderade om inte all 

information om hur värdet är beräknat finns tillgänglig. Ytterligare ett problem med 

verkligt värde som redovisningsmetod är att det finns ett tolkningsutrymme som 

företagets ledare kan använda till sin egen fördel, vilket enligt Leuz (2006) och Laux 

och Leuz (2009) kan ses som en typ av verktyg för earnings management. Earnings 

management är ett sätt för företagsledaren att styra de finansiella rapporterna så att 

fluktuationer i företagsresultatet minskar, vilket kan göra att ledaren utifrån sett ser ut 

att sköta företaget bättre (Investopedia 2, 2012). När ledningen är inblandad i 

värderingen av verkligt värde måste risken för manipulation övervägas. Enligt tidigare 

studier är det bevisat att trots att en tillgång minskat avsevärt i värde är ledningen 

motvillig till att skriva ner tillgången (Sundgren & López, 2011). Omvärdering av 

verkligt värde redovisas direkt i företagets resultaträkning och påverkar därmed 

resultatet negativt vid en nedskrivning under den rådande perioden, vilket kan vara en 

anledning till varför earnings management uppstår (Nordlund, 2010). 

 

Enligt Nordlund (2010) är det viktigt att företag som upprättar sin redovisning av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde gör detta enligt standarden för att minska den 

informationsasymmetri som kan uppstå mellan företag och dess investerare, istället för 

att företagsledningen utnyttjar tolkningsutrymmet till egen fördel och då exempelvis 

övervärderar tillgången. Det är därför viktigt för företag att följa de krav som ställs om 

att lämna upplysningar för att investerare ska kunna se hur företagen har tolkat reglerna 

om verkligt värde. Nordlund (2010) menar dock att kraven på upplysningar skulle 
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kunna förtydligas i standarden så att alla företag lättare kan tillämpa redovisningen på 

ett sådant sätt att informationen blir mer jämförbar och användbar, men studien visar 

även att det är svårt att göra en mall som passar alla användare. Just det faktum att det är 

svårt att skapa en mall som passar alla företag visar hur stort tolkningsutrymmet är. 

Inom samma bransch kan det vara lättare att tolka mer enhetligt, men då återstår 

problemet att företag i olika länder inom samma bransch ska tolka reglerna på samma 

sätt, vilket påverkas av de kulturella skillnader som finns mellan länder. Detta kan 

kopplas ihop med att det är svårt att anpassa reglerna så att de fungerar likadant i alla 

länder eftersom det är flera faktorer som påverkar resultatet av lagefterlevnaden, vilket i 

grund och botten handlar om de kulturella skillnader som finns mellan olika länder 

(Coffee, 2007; Holthausen, 2009).  

 

Kulturella skillnader innebär bland annat hur normer och regler är utformade i ett 

samhälle, vad människorna i samhället tror på och vilka symboler som används, vilket 

skapar skillnader mellan olika länder på flera olika plan (Hofstede et. al., 2011, s. 22; 

Inglehart & Baker, 2000; Schwartz, 2006; Trompenaars, 1993). Hur företag tolkar 

regler kan bottna i de kulturella skillnader som finns mellan länder (Coffee, 2007; 

Holthausen, 2009; Hofstede et. al., 2011, s. 370). Kulturella skillnader som kan finnas 

mellan länder är bland annat länders lagefterlevnad, typiska ägarstrukturer och 

individers maktdistans, vilka således kan påverka hur noggrant företag väljer att 

redovisa sina förvaltningsfastigheter. Med maktdistans menas det känslomässiga 

avstånd som kan finnas mellan anställda och deras chefer, att den anställde är rädd för 

att uttrycka åsikter som går emot chefens åsikter (Hofstede et. al., 2011, s. 78-83). Ett 

exempel på hur maktdistansen skulle kunna påverka graden av lämnade upplysningar 

kan vara att företag i länder där stor maktdistans existerar manipulerar och utelämnar 

information som bör lämnas i upplysningarna jämfört med företag i länder med mindre 

maktdistans. Enligt Hofstede et. al. (2011, s. 390) kan stor maktdistans innebära att det 

redovisningssystem som används fungerar som ett medel för att företaget utåt sett ska se 

så bra ut som möjligt.  

 

Gray (1988) och Salter och Niswander (1995) anser att kulturella skillnader kan påverka 

företags lämnande av upplysningar och har i sina studier visat att framförallt högt 

osäkerhetsundvikande i ett land påverkar graden av information som lämnas i 

upplysningarna. Högt osäkerhetsundvikande innebär att individerna i landet vill undvika 

att hamna i situationer som de inte varit med om tidigare eftersom de då känner sig 

hotade av det okända, vilket i sin tur blir en osäkerhet (Hofstede et. al., 2011, s. 235-

239). Graden av upplysningar som lämnas påverkas enligt Gray (1988) och Salter och 

Niswander (1995) av detta då länder med högt osäkerhetsundvikande visade sig 

redovisa mer konservativt och ha en mer lagstadgad styrning i landet som förespråkar 

sekretess. Detta påverkar i sin tur upplysningarna som lämnas där länder med högt 

osäkerhetsundvikande visade sig lämna mer bristfälliga upplysningar jämfört med 

länder där osäkerhetsundvikandet var lågt. Dock genomfördes studierna av Gray (1988) 

och Salter och Niswander (1995) innan IFRS implementerades inom den Europeiska 

Unionen vilket innebär att det inte är själva IFRS som undersökts utan ländernas 

nationella redovisningsstandarder.  

 

Holthausen (2009) skriver att det inte finns bevis i tidigare forskning på vilka faktorer 

det är som påverkar hur resultatet blir av att använda en gemensam 

redovisningsstandard som ska tolkas av företag i olika länder, och menar att det finns 

utrymme för ytterligare forskning. Kraven är rätt höga på lämnande av upplysningar 
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enligt IFRS även om de kan anses otydliga, men vi vet inte om företagen följer kraven 

eller om det skiljer sig mellan länder i Europa. Eftersom företag i olika länder har olika 

grad av lagefterlevnad, olika ägarstruktur och även på individnivå påverkas av kulturen 

i landet borde dessa faktorer kunna påverka graden av information som lämnas av 

företagen. Det enda sättet för investerare att kontrollera hur verkligt värde är beräknat är 

att granska de upplysningar företagen lämnar i sina noter, vilket visar hur viktigt det är 

att företagen lämnar den information som de baserat sin värdering på.  

 

Detta leder oss in på problemformuleringen: 

- Hur skiljer sig upplysningarna som företag lämnar vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde mellan länder?  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur mycket information företag i europeiska länder 

lämnar i sina upplysningar gällande verkligt värde av förvaltningsfastigheter i noterna 

till de finansiella rapporterna. Uppsatsen syftar även till att, om skillnader upptäcks, 

undersöka om dessa skillnader beror på kulturella skillnader mellan de undersökta 

länderna.  
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  Kapitel 2 

• Vetenskaplig metod - Här kommer vi att gå igenom grunden till 
hur uppsatsen är uppbyggd och utförd för att läsaren lättare ska 
kunna förstå varför vår uppsats är utformad på det sätt den är.  

  Kapitel 3 

• Regelverk - För att förstå bakgrunden till vår uppsats kommer vi 
här att beskriva hur regelverket IFRS ser ut och vilka delar som är 
viktiga att känna till kopplat till vårt ämnesval.  

  Kapitel 4 

• Teoretisk referensram - Syftet med kapitlet är att gå igenom de 
befintliga teorierna som hjälper till att förklara de eventuella 
skillnader vi eftersträvar att undersöka.  

  Kapitel 5 

• Praktisk metod - För att undersökningen ska vara replikerbar för 
andra forskare och på så vis öka reliabiliteten går vi i detta kapitel 
grundligt igenom hur undersökningen utförts.  

  Kapitel 6 

• Empiri och Analys - Vår undersökning kommer här att diskuteras 
och analyseras samtidigt som vi kommer att koppla detta till de 
teorier vi diskuterat och nämna vad tidigare forskning kommit 
fram till i liknande situationer.  

  Kapitel 7 

• Diskussion och Slutsats - För att djupare analysera resultatet av 
vår uppsats kommer vi i detta kapitel föra en diskussion som ger 
en djupare analys och som avslutas med en slutsats.  

  Kapitel 8 

• Sanningskriterier - Uppsatsen avslutas med en diskussion om 
huruvida giltighetsanspråken reliabilitet och validitet är uppnådda i 
vår undersökning.  

1.3 Disposition  

  

Figur 1 -  Disposition över uppsatsen.  
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2. Kapitel 2 - Vetenskaplig metod 

 

För att förstå utformningen av vår uppsats och de val vi gör gällande genomförande 

kommer vi i detta kapitel förklara vår vetenskapliga metod. Vi inleder kapitlet med att 

förklara varför vi valt vårt uppsatsämne och vilken förförståelse vi har. Detta följs av 

en genomgång gällande vetenskapligt synsätt, ansats, metod och perspektiv eftersom 

dessa påverkar hela utformningen av uppsatsen och hur vi ser på verkligheten och 

forskning. Kapitlet avslutas med en diskussion kring val av källor och teorier samt en 

kritisk granskning av dessa.  

 

2.1 Ämnesval 

Vi valde uppsatsämnet efter att vi kommit i kontakt med ämnet under vår kurs i 

Accounting, Auditing and Control D och tyckte att det var ett intressant område 

samtidigt som vi ansåg att det fattades en del forskning. På ett av momenten till kursen 

löste vi ett case som handlade om redovisning av förvaltningsfastigheter vilket ökade 

vårt intresse och viljan att fördjupa oss inom ämnet ytterligare. Val av ämne måste göras 

med omsorg och eftertanke gällande problemformulering, begränsningar, frågeställning 

och disposition (Ejvegård, 2009, s. 20-21), vilket gjorde att vi fick undersöka en hel del 

information innan vi kunde gå vidare med ämnet. Problemet vi hittade var att det 

saknades forskning i hur mycket upplysningar som faktiskt lämnas av företag som 

tillämpar IFRS vid redovisning av förvaltningsfastigheter. Resultatet av uppsatsen 

kommer vara till störst nytta för användare av företags finansiella rapporter, och då 

framförallt investerare.  

2.2 Förförståelse 

Teoretisk förförståelse grundar sig i de erfarenheter, synsätt och teorier som vi har 

gällande det område som ska undersökas (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Under vår 

studietid har vi läst kurser som behandlat just redovisningsprinciper och dess problem. 

Detta har gjort att vi fått en övergripande bild av vilka krav som ställs på företag som 

följer IFRS. Speciellt kursen Accounting, Auditing and Control D har gett oss en mer 

fördjupad kunskap om de problem som kan finnas med redovisningsstandarden. Under 

kursen löste vi fördjupade uppgifter som rör de redovisningssvårigheter som är 

kopplade till förvaltningsfastigheter. Detta gav oss ytterligare kunskap om ämnet och 

om de problem som kan uppstå vid redovisning, värdering och upplysningar av verkligt 

värde när det gäller just förvaltningsfastigheter. Förutom de kunskaper vi fått från 

föreläsningar och kurslitteratur så innefattar förförståelse också praktiska erfarenheter 

från sådant som vi själva upplevt (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 

 

Vår förförståelse är således de erfarenheter och den kunskap vi innehar sedan tidigare, 

och som vi kommer att använda när vi gör tolkningar som rör upplysningar av verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter. Alla de intryck, upplevelser och erfarenheter vi byggt 

upp under vår uppväxt påverkar den förförståelse vi har (Hartman, 2004, s. 191). 

Tillsammans med den forskningsansats och syn på kunskap som vi har så påverkar 

förförståelsen forskningsstrategins utformning (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vad 

det gäller självupplevda erfarenheter har Frida under cirka ett halvår jobbat som 

ekonomiassistent på företaget Mirror Accounting. Därigenom kom hon i kontakt med 

de regler och principer som gäller vid framförallt löpande bokföring. Detta gav henne 

en större inblick i hur reglerna fungerar, tillämpas och tolkas i verkligheten. Lisa har 

under några år varit ekonomiansvarig för en enskild firma. Även om reglerna är 
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förenklade så kom hon i kontakt med problem som kan finnas när det gäller att tolka de 

regler som är satta gällande bokföring och redovisning. Detta har gett henne en del 

förförståelse för de problem ett företag kan ställas inför vid tolkandet av gällande 

redovisningsregler. 

 

Trots att vi har viss förförståelse när det kommer till redovisningsprinciper och de 

problem som är kopplade till dessa så anser vi inte att vår förförståelse kommer att 

påverka vårt arbete till den grad att det skulle ge en snedvinklad bild, utan vi anser att 

vår förförståelse ger oss en bra grund att stå på. Vi har ingen djup erfarenhet sedan 

tidigare gällande just upplysningar av verkligt värde av förvaltningsfastigheter, men vi 

påverkas av att vi tycker att det är viktigt med regelefterlevnad, harmonisering av 

redovisningsreglerna och investerarnytta. Detta gör att vi måste vara försiktiga i hur vi 

genomför vår undersökning för att få ett tillförlitligt resultat. Vi styrs inte av att komma 

fram till varken ett positivt eller negativt resultat utan vi vill få ett opartiskt svar på vår 

problemformulering. Vi tror att vår medvetenhet om vilken förförståelse vi har gör att vi 

har en möjlighet att begränsa dess påverkan av uppsatsen. 

 

Gällande kulturella skillnader har vi en väldigt begränsad förförståelse när det kommer 

till de teorier som finns eftersom vi varken har läst specifika kurser som behandlat 

kulturella skillnader eller använt kulturella skillnader som en förklaringsvariabel till 

något problem vi arbetat med under vår studietid. Vår begränsade förförståelse gör att vi 

kommer att behöva läsa på väldigt mycket om teorier kring kulturella skillnader för att 

kunna skapa en förståelse för vad de egentligen är. Vi tror inte att vår förförståelse om 

kulturella skillnader kommer påverka utfallet av uppsatsen.  

2.3 Vetenskapligt synsätt  

Vårt vetenskapliga synsätt hör samman med olika kunskapsteoretiska uppfattningar. Det 

finns olika sätt att se på vetenskap, hur vetenskap definieras och bestäms. Vårt synsätt 

återspeglas i den undersökning som vi utför (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Vi utför vår 

uppsats enligt det positivistiska synsättet då vi strävar efter objektivitet och mätbara 

bevis för de eventuella skillnader som finns mellan europeiska länder när det gäller 

upplysningar av verkligt värde av förvaltningsfastigheter, och om dessa kan förklaras 

med hjälp av kulturella skillnader som finns mellan länderna (Hartman, 2005, s. 103). 

Vår undersökning kommer utföras med hjälp av en kvantitativ metod vilket hör samman 

med vårt synsätt och gör vår undersökning mer generaliserbar. Detta kommer att 

uttrycka sig på det sätt att studien även går att applicera på europeiska länder som 

använder IFRS men som vi inte inkluderat i vår undersökning för att de inte innehaft 

tillräckligt hög andel förvaltningsfastigheter. Studien kommer även vara applicerbar på 

företag utanför Europa som använder IFRS, eftersom de då tillämpar samma regler. 

Undersökningen blir också generaliserbar utifrån det faktum att vårt urval är så 

övergripande och borde därför ta hänsyn till de viktigaste aspekterna och skillnaderna 

som kan finnas. Därmed blir undersökningen passande för alla företag som redovisar 

sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS.  

 

Eftersom vi kommer testa vår problemformulering mot tidigare teorier anser vi att vi har 

ett positivistiskt synsätt eftersom vi är ute efter ett objektivt resultat, och vi kommer att 

använda oss av en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Ett positivistiskt 

vetenskapligt synsätt betyder att forskningen förhåller sig objektiv och går att mäta med 

hjälp av en kvantitativ metod, vilket vi kommer ha i åtanke under genomförandet av 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27, Mårtensson & Nilstun, 1988, s. 28). 
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Innan vi påbörjar vår undersökning kommer vi utforma en mall vilket ökar 

objektiviteten. Vi kommer att utforma mallen genom att på förhand bestämma vilka 

upplysningar vi ska undersöka, hur dessa ska klassificeras och vart vi sätter gränser för 

hur stor marginal vi tillåter på vissa delkrav av den information som ska lämnas. 

Eftersom vi i förväg bestämmer exakt vad vi ska undersöka och hur vi ska klassificera 

svaren undviker vi till största möjliga mån de tolkningsproblem vi skulle kunna stöta på 

om vi inte på förhand bestämt vilka gränser som gäller för de uppgifter som lämnas.  

 

Vi kommer med hjälp av mallen försöka undvika tolkningar som skapar problem när vi 

ska undersöka så många olika företag där informationen som lämnas kan skilja sig 

avsevärt, vilket leder till validitet och reliabilitet i vår undersökning som därmed ger en 

tillförlitlig kunskap (Mårtensson & Nilstun, 1988, s. 28-29; Wallén, 1996, s. 27). 

Däremot innebär utformningen av mallen att vi i förväg måste tolka och bestämma 

vilken information som företagen enligt oss själva bör lämna. Trots att vi gjort vissa 

tolkningar vid utformningen av mallen så minskar vi subjektiviteten genom att använda 

oss av samma mall under hela undersökningen. Även om vi i förväg bestämt exakt hur 

mallen ser ut och fungerar så kommer vi i undersökningen vara tvungna att läsa den text 

som lämnas i företagens årsredovisningar, vilket gör att det blir en viss tolkning av text. 

Trots att vi försöker leta efter exakt de kriterier vi bestämmer i mallen är vi medvetna 

om att vi till viss del kommer tolka den information som lämnats av företagen. Vi tror 

däremot att mallen gör att vi undviker subjektiva tolkningar i så pass stor utsträckning 

att vi fortfarande anser att vår undersökning är objektiv eftersom vi tolkar texten utifrån 

en förutbestämd mall.  

 

Eftersom det inte finns liknande forskning på hur företag följer reglerna om vilka 

upplysningar som följs gällande verkligt värde av förvaltningsfastigheter sedan tidigare 

så vill vi börja med att undersöka ett så stort urval som möjligt. Detta gör att vi kommer 

få veta om det ens finns ett generellt problem om hur reglerna tolkas. En fortsättning på 

vår undersökning skulle förslagsvis kunna vara hermeneutisk då djupare tolkningar görs 

(Bryman & Bell, 2005, s. 442-443; Hartman, 2005, s. 103; Wallén, 1996, s. 33-34).  

 

Då vi kommer använda kulturella skillnader som en förklaringsvariabel för eventuella 

likheter och skillnader i hur företag redovisar så är det viktigt att redogöra för hur vi 

själva förhåller oss till kultur. Teorin om kulturella skillnader som vi använder oss av är 

framtagen av forskare som utformat teorierna genom att göra egna tolkningar för att 

komma fram till teorin. Vi kommer att använda den befintliga teorin på ett sätt där vi 

ställer det kvantitativa datamaterialet som forskarna framställt baserade på sina 

undersökningar direkt mot vårt egna material. Vi anser inte att detta påverkar vår 

uppsats negativt eftersom vi anser att det är viktigt att förstå och tolka beteenden när det 

handlar om människors tankar, känslor och ageranden. Kulturella skillnader är således 

inget vi kommer mäta själva utan vi kommer enbart använda oss av tillgänglig teori och 

tillgängligt datamaterial som finns inom området. Slutsatsen blir att vi kommer använda 

materialet från studierna om kulturella skillnader på ett objektivt sätt, men det betyder 

inte att materialet i grunden är framtaget med objektivitet i åtanke.  

2.4 Vetenskaplig ansats 

Vi kommer inleda vår uppsats med att undersöka befintliga teorier om kulturella 

skillnader som kan förklara varför eventuella skillnader i upplysningar kan existera 

mellan europeiska länder. Därefter kommer vi att med bakgrund i vår 

problemformulering undersöka om eventuella skillnader kan förklaras med hjälp av de 
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teorier vi valt gällande kulturella skillnader mellan länder. Detta tillvägagångssätt 

innebär att vi kommer utföra vår uppsats enligt en deduktiv ansats och inte en induktiv 

(Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 3, Bryman & Bell, 2005, s. 23). En vetenskaplig ansats 

är den ansats som vi har när vi utför vår forskning, där vi i vårt fall utgår från befintlig 

teori (Bryman & Bell, 2005, s. 23-25). Den induktiva teorin går precis åt andra hållet 

jämfört med den deduktiva metoden vilket gör att vi i figur 2 tydligt kan se att vi utför 

vår uppsats utifrån en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005, s. 25).  

2.5 Kvantitativ metod  

Valet av vetenskaplig metod innebär att vi ska välja mellan att göra vår undersökning 

enligt en kvantitativ eller kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgår från att 

samla in numerisk data som täcker ett större urval, vilket i vårt fall innefattar alla 

företag inom Europeiska Unionen som har minst femtio procent förvaltningsfastigheter 

av totala materiella tillgångar. Vi använder oss även av redan befintligt datamaterial 

som är baserat på en numerisk skala för att förklara kulturella skillnader mellan länder. 

Vår egna numeriska data innebär att vi kommer samla in material som bearbetas till 

ettor och nollor beroende på om företagen uppfyllt kraven eller inte och som därefter 

sätts ihop till en skala. Vårt synsätt och vår ansats hör ihop med en kvantitativ 

undersökningsmetod vilket stärker valet av metod (Bryman & Bell, 2005, s. 85). Vi 

kommer att välja en kvantitativ metod eftersom vi vill ha en mer generaliserbar 

undersökning som passar vår problemformulering och vårt synsätt samt ansats.  

 

För att kunna mäta det vi vill mäta kommer vi som vi tidigare nämnt utforma en mall 

som utgår från de krav som ställs på upplysningar av verkligt värde enligt IFRS baserad 

på vad vi själva bestämt är viktig information att lämna genom vår egen tolkning av 

reglerna. Anledningen att vi skapar en mall är för att minska de problem som kan uppstå 

om vi tolkar informationen olika, vilket ökar objektiviteten i undersökningen. Mallen 

kommer användas av oss båda vid varje genomgång av årsredovisningarna och vi 

kommer då att bocka av om företagen lämnat den information som krävs eller ej. Detta 

gör att datainsamlingen kommer bestå av att gå igenom alla företags årsredovisningar 

och jämföra informationen som lämnas mot vår mall. Även om vi i förväg kommer att 

tolka informationen i IFRS för att utforma mallen till att passa vår undersökning så 

minskar vi snedvridningen av information som skulle kunna uppstå eftersom vi 

undersöker alla företag med samma mall och mått. Till att börja med kommer vi 

jämföra hur mycket upplysningar som lämnas i länderna genom att göra lådagram som 

visar hur vårt ihopsamlade material ser ut. Materialet vi använder oss av för att förklara 

vilka kulturella skillnader som finns mellan länder är som vi tidigare nämnt redan 

framtaget av Hofstede et. al. (2011) och La Porta et. al. (1998), vilket gör att vi direkt 

applicerar denna information på vår undersökning. Det innebär att vi efter lådagrammen 

kommer att göra korrelationstester och skapa regressionsanalyser för att försöka hitta ett 

samband mellan vårt framtagna material och de kulturella skillnader som är framtagna 

sedan tidigare. Det kulturdatamaterial vi använder oss av om vilka kulturella skillnader 

som finns består av numerisk data för varje kulturvariabel som sedan är sammanställd 

Teori Hypotes Datainsamling Resultat 
Hypotesterna 
bekräftas eller 

förkastas 

Teorin 
revideras 

Figur 2 –  Den deduktiva processen. Källa: Bryman & Bell, 2005, s. 23.  
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till en skala.  

2.6 Perspektiv 

Genom att på förhand välja ett perspektiv som passar problemet vi vill undersöka så 

avgränsas vår uppsats. Vi vill med hjälp av vårt perspektiv skapa en röd tråd genom 

hela uppsatsen och det perspektiv vi valt gör att vi inte behöver material som förklarar 

problemformuleringen ur någon annan synvinkel (Bjereld et. al., 2009, s. 17-18). Med 

detta i åtanke har vi valt att skriva ur ett investerarperspektiv. Vi utformar uppsatsen på 

ett sådant sätt att vi hela tiden har investerarnas nytta av informationen som lämnas i de 

finansiella rapporterna i åtanke. Eftersom investerare fattar beslut grundade på vad som 

lämnas i de finansiella rapporterna tycker vi att det är viktigt att undersöka hur 

rättvisande den information som lämnas är. Det kan hända att företagsledningen agerar 

utifrån egna intressen istället för att fokusera på aktieägarnas mål vilket kan leda till att 

informationsasymmetri skapas mellan parterna. Detta understryker vikten av att 

undersöka hur rättvisande informationen som investerarna får är.  

 

Andra perspektiv som går att tillämpa är exempelvis ett perspektiv från samhället, från 

regelutformare eller från företag. Vi kommer att rikta in oss på att se på problemet 

utifrån och in i företaget. Detta skapar en avgränsning i vår uppsats för att vår 

problemformulering ska kunna besvaras på ett fördjupat sätt istället för att vara 

övergripande för alla typer av användare. När vi valde perspektiv tänkte vi även på att 

ett investerarperspektiv går att stärka och förklara genom att använda oss av tidigare 

teorier som behandlar informationsasymmetri och kulturella skillnader. Det påverkar 

vår uppsats i den mån att investerare får veta om rätt information lämnas och företagen 

får veta om de lämnar tillräckligt med information till utomstående parter. Även om 

uppsatsen utgår från ett investerarperspektiv är resultatet av studien dessutom intressant 

för företag, eftersom investerare ofta är en förutsättning för att företagen ens kan 

existera. Företag bör därför vara intresserade av att den information de ger ut är 

användbar ur en investerares synvinkel. 

2.7 Val av teorier och kritik  

Valet av teorier har vi främst baserat på att det ska finnas en koppling till vår 

problemformulering och att de faktiskt går att undersöka och använda. Vi har till att 

börja med valt att använda oss av en av de största undersökningarna som finns gällande 

kulturella skillnader mellan länder gjord av Hofstede. Vi är medvetna om att det finns 

ett flertal andra studier som genomförts och använts för att skapa teorier om kulturella 

skillnader. Några av de mer välkända forskare som också klassificerat kulturer är 

Shalom H. Schwartz, Fons Trompenaars, Robert J. House et. al. och Ronald Inglehart. 

 

Både Schwartz (2006), Trompenaars (1993) och House et. al. (2004) refererar flitigt till 

Hofstedes undersökning vilket stärker vårt val att använda oss av Hofstedes teori. Till 

exempel gör House et. al. (2004, s. 767) över 160 refereringar till Hofstede i sin bok för 

att bland annat förklara kulturella skillnader vilket stärker valet att Hofstedes teori är 

bäst lämpad att använda. Även det faktum att Hofstede gjort en viss applicering av sina 

resultat på redovisning och redovisningssystem bidrar till valet av teori då vårt ämne är 

inom det området. Hope (2003) nämner i sin artikel att Hofstedes dimensioner är 

använda i stor utsträckning inom forskning om redovisning och har även själv i sin 

undersökning använt två av dimensionerna. Även andra forskare (Gray, 1988; Salter & 

Niswander, 1995; Zarzeski 1996) har använt sig av Hofstedes dimensioner för att 

undersöka den eventuella kopplingen mellan kulturella skillnader och upplysningar i de 

finansiella rapporterna, vilket gör att vi anser att Hofstedes teori är bäst lämpad då den 
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är välbeprövad inom det område vi ska undersöka.  

 

House et. al. (2004) är forskarna bakom GLOBE-projektet som även det syftar till att 

klassificera och mäta skillnader i kultur mellan länder. I GLOBE-projektet har de utgått 

från Hofstedes tillvägagångssätt för att urskilja sedvanor och värderingar (Javidan et. 

al., 2006), vilket tyder på att relevansen av Hofstedes teori är hög. I en utvärdering av 

Hofstede (2006, refererad i Hofstede et. al., 2011, s. 67), kritiserar Hofstede forskarna i 

GLOBE-projektet för att i sina undersökningsfrågor till respondenterna ha använt sig av 

ett allt för svårt fackspråk och abstrakta frågor. Självklart finns det två sidor av myntet 

och Javidan et. al. (2006) tillbakavisar kritiken och hävdar att det är en 

bedömningsfråga och att vissa frågor måste inneha en högre grad av abstraktion, och att 

även abstrakta frågor kan vara användbara. Vi väljer att använda oss av Hofstedes teori 

då vi anser att abstrakta frågor innebär högre subjektivitet vilket vi vill undvika för att 

skapa en så objektiv undersökning som möjligt.  

 

Hofstedes teori om kulturella skillnader är som vi inledningsvis nämnt en av de största 

och mest omfattande som finns, och de kulturella skillnader som Hofstede kartlagt är 

baserade på decennier av världsomfattande undersökningar. Det finns dock kritik riktad 

mot Hofstedes teori. Hofstede använde sig av 117 000 enkäter som han sedan baserade 

sina slutsatser på (Hofstede & Hofstede, 2012), vilket kan anses som ett stort stickprov. 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 122) är dock inte ett stort stickprov per automatik 

likställt med ett representativt urval, vilket McSweeney (2002) påpekar i en kritisk 

artikel mot Hofstedes teori. McSweeney (2002) riktar också kritik mot det faktum att 

enkäterna var ojämnt fördelade mellan de undersökta länderna, och i vissa länder 

baserades resultatet på endast 200 enkäter. Även andra forskare har kritiserat Hofstedes 

enkätundersökning. Exempelvis menar Javidan et. al. (2006) att Hofstede till stor del 

designade frågorna som ställdes till respondenterna utifrån företaget IBM:s intresse och 

behov, då undersökningen utfördes på detta multinationella företag.  

 

En nackdel med att använda Hofstedes teori om kulturella skillnader är att vi endast 

kommer att undersöka företag inom Europa och Hofstedes teori är baserad på ett globalt 

urval vilket kan innebära att de kulturella skillnadernas variation kan skilja sig om vi 

jämför globalt och europeiskt. Exempelvis kan vi tänka oss att skillnaderna är större på 

en global nivå medan de blir mindre signifikanta när fokus ligger på en specifik 

världsdel som till exempel Europa. Även det faktum att länderna inom EU har kunnat 

komma överens om att använda den gemensamma redovisningsstandarden IFRS tyder 

på att de kulturella skillnaderna länderna emellan inte borde vara alltför stora. Dessutom 

är Hofstedes undersökning baserad på individer och hur individer formas, och handlar i 

grunden inte om hur kulturer påverkar skillnaden i företags sätt att redovisa. Men detta 

är inget vi kan vara absolut säkra på i förväg vilket innebär att vi kommer att använda 

teorierna för att försöka förklara grunden till eventuella skillnader vi hittar i vår 

undersökning om företag gör de upplysningar som krävs gällande 

förvaltningsfastigheter. Dessutom har tidigare forskning visat att Hofstedes dimensioner 

kan förklara skillnader i vilka upplysningar som lämnas (Gray, 1988; Salter och 

Niswander, 1995). 

 

För att undersöka orsaker bakom eventuella skillnader i upplysningar mellan länder har 

vi valt att komplettera Hofstedes teori med teorier av La Porta et. al. (1998). La Portas 

teorier handlar om skillnader i lagefterlevnad och organisationsstrukturer i olika 

länder.  Den klassificering av länder som La Porta et. al. (1998) kommit fram till är 
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använd av andra forskare, bland annat i studier av Jaggi och Low (2000), Burgstahler 

och Hail (2006), Hope (2003), Sundgren & López (2011), Pajuste (2004) och Delgado-

García (2010). Vi väljer således att komplettera vår undersökning med La Portas teorier 

eftersom det är redovisningsstandarden IFRS som vi ska undersöka och vi tycker att 

relevansen av att använda faktorer som kan påverka användandet av reglerna är hög.  La 

Porta et. al. (1998) har använt material och baserat sina siffror på information från 

riskvärderingsinstitutet International country risk guide (ICR) och Business 

international corp. 

 

För att klassificera olika länders efterlevnad av rättssystem och ägarstruktur använder vi 

oss alltså av datamaterial från undersökningen som är genomförd av La Porta et. al. 

(1998). Undersökningen utfördes 1998, men vi anser ändå att den är så pass omfattande 

att den speglar den rådande situationen av dessa faktorer. Datamaterialet från La Portas 

studie är välanvänd vid gradering av efterlevnad av rättssystem och ägarstruktur i olika 

länder. Som vi nämnt har bland annat Burgstahler och Hail (2006), Sundgren och López 

(2011) och Hope (2003) använt information från La Portas undersökning i sina studier 

för att förklara skillnader mellan länder när det kommer till dessa faktorer. Med tanke 

på att de två förstnämnda studierna är genomförda nyligen förstärks vårt antagande att 

La Portas klassificering är relevant än i dag, trots att den utfördes 1998. Däremot skriver 

Hope (2003) att lagefterlevnad är något som kan förändras med tiden, och därför 

kommer vi ha i åtanke att implementeringen av IFRS kan påverka graden av 

efterlevnad. Vi tror dock inte att detta leder till en missvisande undersökning eftersom 

både Burgstahler och Hail (2006) och Sundgren och López (2011) har använt La Portas 

material i sina undersökningar. Det finns även kritik mot studien där Aguilera och 

Williams (2009) menar att sättet som La Porta et. al. (1998) kopplar samman lagars 

påverkan och ursprung med den finansiella världen är både ofullständigt och felaktigt. 

Fler forskare som kritiserar La Porta är Cioffi (2009) och Jackson och Roe (2009), men 

dessa forskare har inte lyckats komma med en bättre undersökning som löser de brister 

de påpekar vilket resulterar i att La Portas undersökning fortfarande är den mest 

relevanta. Trots att teorin av La Porta et. al. (1998) kritiserats för vissa brister och 

ofullständigheter är den ändå den mest utförliga och nygjorda studie som genomförts 

för att förklara sambandet mellan lagar och finansväsende, vilket bidrar till vårt val att 

använda oss av den teorin.   

 

Något vi anser som en nackdel med både Hofstedes och La Portas teorier är att 

undersökningarna utfördes innan IFRS blev tvingande inom EU. Det kan hända att de 

faktorer de mätt har påverkats av en kulturell blandning inom Europeiska Unionen. Men 

när vi fördjupar oss i hur Hofstede definierar kulturella skillnader ökar trovärdigheten 

av undersökningen då värderingar hos varje individ inte är så lätta att påverka utan 

förändras långsamt, och därmed borde mätningarna som gjorts av både Hofstede och La 

Porta vara applicerbara även i dagsläget även om det kanske kommer att förändras 

successivt i framtiden. En fördel med att använda teorier av La Porta och Hofstede är att 

båda undersökt länder i Europa vilket gör att vi kan analysera alla de länder vi väljer 

eftersom det finns datamaterial till dem alla. La Portas undersökning är mer begränsad 

vilket gör att vi i kombination med Hofstedes dimensioner och datamaterialet från 

Sundgren och López (2011) kommer att kunna undersöka länderna Belgien, Danmark, 

Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, 

Tyskland och Österrike, vilket vi kommer diskutera mer i kapitel 5.  
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2.8 Val av litteratur och källkritik 

För att hitta relevant litteratur till vårt valda ämne så har vi använt oss av olika databaser 

och bibliotekskatalogen. Sökord vi använt på referensdatabaser är; investment property, 

fair-value accounting, disclosure, crisis, enforcement, owner structure och cultural 

differences. De databaser vi främst använt oss av är Business Source Premier (EBSCO) 

och Emerald Journals. Böcker har vi hittat i universitetets bibliotekskatalog genom att 

söka på; förvaltningsfastigheter, metod, uppsats och kulturella skillnader. Kritik mot de 

källor vi har använt baseras på författarens trovärdighet, källans samtidighet och 

aktualitet samt källans förhållande till andra källor (Rienecker & Jorgensen, 2008, s. 

258).  

 

Vi har valt artiklar utefter att de ska vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Vi har 

även valt artiklar som är refererade av fler forskare för att öka trovärdigheten i det vi 

skriver. De artiklar som haft få refereringar har vi valt att använda för att beskriva mer 

allmänna problem och situationer. Eftersom IFRS blev tvingande för europeiska företag 

från år 2005 har vi försökt använda oss av artiklar som är skrivna efter detta för att få 

relevant information som faktiskt gäller än idag. De artiklar som är äldre än 2005 

förklarar främst grundläggande fakta där själva implementeringen av IFRS inte 

påverkar informationen. När vi sökt artiklar har vi överlag sökt de som är peer reviewed 

för att hitta trovärdiga artiklar som är genomlästa och kontrollerade.  

 

Vi har använt oss av metodböcker för att förklara vår vetenskapliga metod. Några av 

dessa böcker är lite äldre men vi tycker inte att detta påverkar innehållet då det inte är 

ett föränderligt område, och även nyare böcker beskriver vetenskaplig metod på 

liknande sätt. Överlag har de metodböcker vi använt klassificerats som kursböcker, 

vilket innebär att de är välanvända i Umeå Universitets kurser och av studenter, vilket 

stärker böckernas aktualitet. Metodböckerna beskriver metod på liknande sätt fast med 

olika svårighetsgrad vilket gör att de kompletterar varandra väldigt bra, och det visar 

även att källan är relevant i förhållande till andra liknande källor.  

 

Eftersom information som lämnas på hemsidor kan vara vinklad till ägaren av 

hemsidans fördel har vi valt att undvika hemsidor i så stor utsträckning som möjligt, för 

att inte påverkas av någon snedvridning i vår undersökning. Hemsidor har vi därför 

endast använt för att förklara vissa definitioner av ord samt grundläggande fakta. Vi har 

använt oss av Nationalencyklopedin som uppslagsverk för specifika 

begreppsförklaringar. Dessutom har vi använt oss av Investopedia som är en hemsida 

som är specialiserad på ekonomiska frågor. Investopedia är inte en lika stark källa som 

Nationalencyklopedin men eftersom hemsidan är speciellt utformad för finansiering och 

därmed förklarar ekonomiska begrepp så anser vi att den är trovärdig nog att använda 

vid begreppsförklaring. Att hemsidorna är välkända och välanvända gör att 

trovärdigheten stärks då vi har valt att använda dessa sidor för att främst förklara 

specifika begrepp. Eftersom dessa hemsidor uppdateras kontinuerligt är dessutom 

kravet för samtidighet och aktualitet uppfyllt. Vi har även hämtat datamaterial från tre 

stora index; Index of economic freedom, Transparency international och World justice 

project som är publicerade på sina respektive hemsidor, och undersökningarna bakom 

dessa index är väl genomförda och kontinuerligt uppdaterade vilket gör dem tillförlitliga 

att använda.  

2.8.1 Kritik mot huvudartiklar 

Vissa av våra artiklar är mer återkommande än andra vilket gör att vi vill nämna dessa 
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separat. Artiklarna är relativt olika varandra och används i olika sammanhang. Den 

kritik vi riktar mot våra huvudartiklar och alla andra artiklar vi använt oss av är 

systematiskt utförd av oss själva, men vi väljer att endast specificera de mest använda 

samt de som går att rikta mest kritik emot.  

 

Sundgren och López (2011) studie är ej publicerad ännu vilket innebär att artikeln inte 

är peer reviewed. Däremot har författarna forskat mycket tidigare inom samma ämne 

vilket skapar trovärdighet. Det som talar mest för att använda artikeln i vår uppsats är 

att det är den mest samtida och aktuella undersökningen som gjorts som vi har tillgång 

till som behandlar redovisningen av förvaltningsfastigheter och ger därmed en grund till 

att vår undersökning bör göras. Undersökningen de utfört är av stor relevans för att 

bevisa att ämnet vi har valt att skriva om är aktuellt och behöver mer forskning. Men 

eftersom artikeln inte är publicerad än har vi valt att inte använda den i så stor 

utsträckning i teoridelen eftersom vi inte kan vara säkra på att undersökningen är rätt 

utförd även om vi anser att den är det. Detta gör att vi använder artikeln främst i 

inledningen och i avsnittet som behandlar tidigare forskning.  

 

Laux och Leuzs (2009) artikel används i vår uppsats för att förklara den diskussion som 

pågår om att använda verkligt värde, och vi vill med hjälp av artikeln visa på de fördelar 

och nackdelar som diskuteras. Artikeln är peer reviewed och refereras även den i flera 

andra artiklar. Eftersom debatten som Laux och Leuz för är väldiskuterad bland forskare 

bevisas att artikeln är samtida och aktuell. Vi har valt att använda artikeln för att 

beskriva både fördelar och nackdelar med att använda verkligt värde som 

redovisningsprincip. Det vi vill säga med artikeln är att alla forskare inte är eniga om 

verkligt värde är bra eller dåligt, om det ger en rättvisande bild av företaget eller inte, 

och att det kan både skapa och lösa problem att använda och redovisa tillgångar till 

verkligt värde.  

 

Nordlunds (2010) artikel om upplysningar har vi använt som ett stöd för de problem 

som finns med vilka upplysningar som bör lämnas enligt IFRS. Artikeln är skriven av 

en svensk forskare och det problem vi har hittat med artikeln är att de krav Nodlund ger 

som förslag på vilka upplysningar som bör lämnas är väldigt hårda och preciserade, och 

vi tror inte att något av de företag vi ska undersöka uppfyller alla de kraven. Vi anser 

därför att Nordlunds förslag på upplysningar är för komplexa och detaljerade för att 

fungera i praktiken, men artikeln ger ändå en bra överblick över vilka upplysningar som 

bör anges av företag. Nordlund är verksam vid FAR-akademi och specialiserad inom 

området redovisning och förvaltningsfastigheter vilket stärker trovärdigheten av 

artikelns innehåll. Det vi baserar på Nordlunds artikel är främst stöd i debatten att de 

krav på upplysningar som ska lämnas är svårtolkade. Artikeln är relativt nyskriven och 

därmed samtida och aktuell. Artikeln är dessutom peer reviewed vilket innebär att den 

är granskad och godkänd för publikation.  

 

Salter och Niswander (1995) grundar sin undersökning på en välkänd undersökning av 

Gray (1988). Gray skrev sin artikel för över tjugo år sedan vilket strider mot att studien 

skulle vara samtida och aktuell, däremot är artikeln peer reviewed och refererad till i 

flera andra artiklar. Salter och Niswanders utveckling av Grays teori tar hänsyn till 

faktorer som hunnit ändras under åren och tar även hänsyn till viss kritik mot Gray. 

Salter och Niswander har valt att inte testa samma hypoteser som Gray utan har 

vidareutvecklat undersökningen. Även artikeln av Salter och Niswander är peer 

reviewed och refererad till i flertalet artiklar som rör redovisning vilket visar att artikeln 
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är använd inom området och är därmed relevant. Att den är refererad till i fler artiklar 

visar att det finns trovärdighet för författarna. Det som talar emot att använda artikeln är 

att den är förhållandevis gammal, men eftersom teorin är byggd på Hofstedes 

dimensioner som fortfarande används och är aktuella ökar aktualiteten för Salter och 

Niswanders studie. Vi kommer däremot inte att använda artikeln som 

huvudförklaringen till varför eventuella skillnader kan finnas mellan företags sätt att 

redovisa i olika länder.  
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3. Kapitel 3 – Regelverk 

 

I det här kapitlet kommer vi att ge en bättre förståelse för bakomliggande reglering av 

förvaltningsfastigheter och gå igenom grunderna till varför redovisningsstandarden 

IFRS finns och vilket syfte standarden har, eftersom detta speglar hela utformningen av 

IFRS. Det är även relevant att gå igenom hur standarden definierar en 

förvaltningsfastighet och verkligt värde.  

 

3.1 IFRS 

Bakgrunden till regelverket tar sin början år 2005 då kravet på tillämpning av IFRS 

infördes för alla noterade bolag inom Europeiska Unionen (Schipper, 2005). Införandet 

innebär att alla företag som använder IFRS måste upprätta en årsredovisning bestående 

av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, redogörelse av förändring i eget 

kapital samt tillhörande noter (IAS 1 i IFRS-volymen, 2011, pkt.10). Syftet med dessa 

finansiella rapporter är att tillgodose företagets intressenter med information gällande 

företagets finansiella position (Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011, pkt. 12). I 

föreställningsramen, som utgör det första kapitlet i IFRS, redogörs det för olika 

kvalitativa egenskaper som gör att informationen som finns i de finansiella rapporterna 

blir användbar för dess intressenter. Enligt utformarna av IFRS anses fyra av 

egenskaperna vara extra viktiga för både företag och intressenter, och präglar därför 

hela utformningen av 

standarden. Dessa fyra 

egenskaper är begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet samt 

jämförbarhet, vilka är 

illustrerade i figur 3 

(Föreställningsramen i IFRS-

volymen, 2011, pkt. 24). I 

föreställningsramen (i IFRS-

volymen, 2011, pkt. 45) nämns 

det även att det kan vara svårt att 

uppfylla alla fyra kvalitativa 

egenskaper i praktiken. Det 

handlar om att skapa en balans 

mellan dessa för att på så vis 

återspegla rätt bild av företaget. 

3.1.1 Begriplighet 

Med begriplighet menas att informationen i de finansiella rapporterna ska vara lätt att 

förstå för användarna, dock förutsätts det att de som läser rapporterna har en 

grundläggande kunskap gällande ekonomi, redovisning och affärsverksamhet 

(Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011, pkt. 25). Informationen ska alltså gå att 

förstå om vissa baskunskaper innehas av den som läser rapporterna, vilket gör att 

informationen som lämnas ska vara tydlig och framställd på ett förståeligt sätt. 

3.1.2 Relevans 

För att användarna ska kunna fatta välgrundade beslut krävs det att informationen är 

relevant, att den tillför ett värde och därigenom påverkar de beslut som användarna 

fattar (Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011, pkt. 26). Relevansen påverkas i sin 

IFRS 

Begriplighet 

Relevans Tillförlitlighet 

Jämförbarhet 

Figur 3 –  Kvalitativa egenskaper.  
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tur av informationens karaktär och väsentlighet, där informationen anses som väsentlig 

om ett fel eller utelämnande av information kan påverka användarens beslut som fattas 

baserat på de finansiella rapporterna (Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011, pkt. 

29-30). Det innebär att de finansiella rapporterna ska återspegla information som 

faktiskt behövs och går att använda vid exempelvis investeringsbeslut. Detta 

understryker hur viktigt det är att komma ihåg att den information som lämnas i de 

finansiella rapporterna används av företagets intressenter. 

3.1.3 Tillförlitlighet 

Vidare bör informationen som presenteras av företagen vara tillförlitlig för att uppfylla 

användbarheten av de finansiella rapporterna vid bland annat beslutsfattande. För att 

informationen ska anses vara tillförlitlig får den inte innehålla betydande fel eller vara 

vinklad, informationen måste med andra ord vara neutral (Föreställningsramen i IFRS-

volymen, 2011, pkt. 31). För att uppnå kravet om tillförlitlighet måste informationen 

visa en korrekt bild genom att återge händelser och transaktioner på det sätt som anges i 

standarden (Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011, pkt. 33). Händelserna och 

transaktionerna ska alltid redovisas i enlighet med sin ekonomiska innebörd, även om 

den i enstaka fall strider mot den juridiska formen (Föreställningsramen i IFRS-

volymen, 2011, pkt. 35). Vissa händelser är förknippade med osäkerhet vilket innebär 

att de måste hanteras med försiktighet. Upplysningar måste då ges angående 

osäkerhetens omfattning och natur och användandet av försiktighetsprincipen måste 

tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär att intäkter och tillgångar inte överskattas och 

att kostnader och skulder inte underskattas (Föreställningsramen i IFRS-volymen, 2011, 

pkt. 37). När det kommer till fullständighet måste en avvägning göras mellan de 

kostnader som krävs för att ta fram informationen och utsträckningen av väsentligheten. 

Fullständighet krävs för att informationen ska vara tillförlitlig (Föreställningsramen i 

IFRS-volymen, 2011, pkt. 38). Tillförlitlighet som kvalitativ egenskap minskar risken 

att de finansiella rapporternas användare ska basera sina beslut på information de inte 

kan lita på. Om denna egenskap är uppfylld ökar möjligheten för investerare att fatta 

välgrundade investeringsbeslut när de använder sig av information från de finansiella 

rapporterna. 

3.1.4 Jämförbarhet 

Slutligen framgår det i Föreställningsramen (i IFRS-volymen, 2011, pkt. 39-40) att 

användarna av de finansiella rapporterna måste få möjligheten att jämföra tidigare 

rapporter av företaget för att på så sätt kunna bilda sig en egen uppfattning gällande 

exempelvis resultattrender. Möjligheten att kunna jämföra olika företag mellan varandra 

är också viktig. Information angående vilka redovisningsprinciper som använts, 

ändringar av principer och effekter av ändringar måste också framgå. Jämförbarhet är en 

av de viktigaste egenskaperna enligt standarden, det gör att informationen som lämnas 

faktiskt går att ställa mot annan information för att sedan jämföra liknelser och 

skillnader. När en användare av de finansiella rapporterna kan använda informationen 

som lämnas till att jämföra företaget både under en tidsperiod och med andra företag 

ökar möjligheten att se trender och göra prognoser för framtiden.   

3.2 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter behandlas i IAS 40 och ett exempel på en förvaltningsfastighet 

som de flesta kan relatera till är ett hyreshus. Enligt standarden definieras en 

förvaltningsfastighet som: 
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“Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en byggnad - eller en del 

av en byggnad - eller båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare 

om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa 

snarare än för a) användning i produktionen eller tillhandahållandet av 

varor eller tjänster eller för administrativa ändamål, eller b) försäljning i 

den löpande verksamheten.” (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 5) 

  

Detta kan tolkas som att en förvaltningsfastighet är en fastighet som ägs för att skapa 

framtida avkastning och inte för att användas av företagsägaren eller innehas för att 

skapa försäljningsintäkter i den löpande verksamheten. Det betyder att fastigheter som 

företaget själv använder som kontor eller fastigheter som på annat sätt är en del av den 

löpande verksamheten inte klassificeras som förvaltningsfastigheter. 

Förvaltningsfastigheter anses således vara ett mer långsiktigt ägande av till exempel ett 

hyreshus som hyrs ut till privatpersoner. Fastigheter som inte uppfyller kraven att 

klassas som förvaltningsfastigheter kan exempelvis vara rörelsefastigheter (IAS 16), 

inventarier (IAS 2) eller entreprenadavtal (IAS 11), och dessa behandlas i sina 

respektive kapitel och inte i IAS 40 (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 9). 

 

Ett företag ska vid första redovisningstillfället redovisa sin förvaltningsfastighet till 

anskaffningsvärdet. Vid nästkommande redovisning måste företaget välja mellan att 

fortsätta värdera förvaltningsfastigheten till anskaffningsvärde eller använda sig av 

verkligt värde som fortsatt redovisningsprincip. För att förstå den skilda effekten av att 

företag använder sig av verkligt värde eller anskaffningsvärde som redovisningsmetod 

kan vi exemplifiera det hela enligt följande. Vi tänker oss två olika företag som innehar 

varsin identisk förvaltningsfastighet i exakt samma skick och läge. Det ena företaget 

använder sig av anskaffningsvärdemetoden och skriver av fastigheten systematiskt 

under hela den förväntade nyttjandeperioden, till exempel att de gör en avskrivning på 

tio procent per år vilket ger samma resultatpåverkan varje år. Förvaltningsfastighetens 

värde beräknas som anskaffningsvärdet subtraherat med ackumulerade avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 56; IAS 16 i IFRS-

volymen, 2011, pkt. 30). Det andra företaget använder sig istället av verkligt värde som 

redovisningsprincip, vilket innebär att företaget omvärderar sin fastighet årligen. Den 

eventuella skillnad som uppstår jämfört med föregående års värdering går direkt till 

resultaträkningen och påverkar den innevarande periodens resultat positivt eller negativt 

beroende på om värdet av förvaltningsfastigheten har ökat eller minskat. Användandet 

av olika metoder kan alltså innebära stora skillnader i resultatpåverkan och medför även 

att det redovisade värdet av företagens tillgångar skiljer sig åt. Dessutom skapas en 

ytterligare skillnad då företag använder verkligt värde som redovisningsmetod eftersom 

företagen kan använda sig av olika metoder för att ta fram det verkliga värdet.  

3.3 Verkligt värde  

Verkligt värde är en värderingsmetod som används för flera olika tillgångsslag i ett 

företag. Det är således inte enbart vid värdering av förvaltningsfastigheter som 

företagen har möjlighet att använda verkligt värde, metoden går även använda vid 

värdering av finansiella instrument och som en valmöjlighet vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar efter första redovisningstillfället (IAS 39 i IFRS-volymen, 2011, 

pkt. 43; IAS 16 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 31). 

  

Hur ett företag egentligen ska tolka betydelsen av verkligt värde kan ses som att 



  22 

företaget ska utgå från rådande marknadsvärde av tillgången på dagen för 

rapportperiodens slut, det är det värdet som ska redovisas. Definitionen av verkligt 

värde säger dessutom att marknadsvärdet ska baseras på ett värde som tillgången har 

mellan parter som förstår tillgångens värde (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 5). 

Definitionen lyder enligt standarden: 

  

“Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, 

pkt. 5) 

  

Problem uppstår när det inte finns möjlighet att veta tillgångens verkliga värde. Om 

företaget tvingas använda sig av marknadsvärdet för liknande förvaltningsfastigheter 

eller måste använda en diskonteringsmodell är det ändå meningen att det riktiga värdet 

ska återspeglas. Enligt standarden ska företag lämna förhållandevis omfattande 

upplysningar i noterna till de finansiella rapporterna som berör verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. För en komplett redogörelse av vilka upplysningar företagen ska 

lämna enligt IFRS se bilaga 1.  

 

Största delen av de upplysningar som måste lämnas handlar om att företagen ska ange 

förändringar som skett från år till år, exempelvis ökningar av verkligt värde. Denna typ 

av upplysning lämnar inget tolkningsutrymme till de som förbereder de finansiella 

rapporterna, det framgår klart och tydligt vad företaget bör upplysa om i noterna. Det 

finns dock upplysningar som har en mer tolkningsbar karaktär, där punkt 75d är den i 

särklass mest framträdande. Enligt den punkten måste företag ange följande:      

 

“Vilka metoder som använts och vilka betydande antaganden som tillämpats 

när företaget fastställt verkliga värden på förvaltningsfastigheterna, 

inklusive ett uttalande avseende om fastställandet av verkliga värden stöds 

av faktiska transaktioner på marknaden eller om de baseras mer på andra 

faktorer (som i så fall ska anges) på grund av fastighetens speciella 

karaktär eller avsaknad av jämförbara uppgifter på marknaden.” (IAS 40 i 

IFRS-volymen, 2011, pkt.75d) 

 

Vilka metoder som företagen använt för att fastställa det verkliga värdet kan i praktiken 

delas upp i tre alternativ i enlighet med de valmöjligheter som tillåts enligt IAS 40 pkt. 

46 (i IFRS-volymen, 2011). Metod A innebär att företagen använder sig av aktuella 

priser för liknande fastigheter på en aktiv marknad och gör justeringar för de skillnader 

som finns mellan fastigheten med tillgänglig prisuppgift och den egna fastigheten, 

exempelvis gällande skick eller läge. Företag som använder metod B utgår istället från 

senaste priser för liknande fastigheter på en mindre aktiv marknad och gör även de 

justeringar som är nödvändiga. Metod C innebär att företag använder sig av en 

diskonteringsmodell genom att nuvärdesberäkna framtida betalningsströmmar, eller 

använder en likvärdig modell för att beräkna nuvärdet av fastigheten. Företagen kan 

välja att antingen använda en av de tre nämnda metoderna på alla sina 

förvaltningsfastigheter eller att kombinera metoderna. I regelverket finns som vi tidigare 

nämnt ytterligare en metod, att använda sig av aktuella priser på en aktiv marknad för 

liknande fastigheter (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 45). Eftersom inga fastigheter 

är exakt identiska vad det gäller exempelvis skick och läge, är det i kombination med 

fastighetsmarknadens illikviditet omöjligt att använda den metoden i praktiken vilket 
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innebär att inget företag skulle kunna tillämpa den punkten vid redovisningen av 

förvaltningsfastigheter. Förutom att upplysa om vilken eller vilka metoder som 

företagen använt ska de dessutom redogöra för vilka betydande antaganden de tillämpat 

när de fastställt det verkliga värdet. Formuleringen innebär att tolkningsutrymmet är 

stort eftersom olika företag kan tolka innebörden av begreppet betydande antaganden 

på olika sätt. 

 

I motsats till de tolkningsbara kraven i IAS 40 pkt. 75d, tillhör kravet som ställs i IAS 

40 pkt. 75e ett av de med minst tolkningsutrymme. Eftersom punkten är en av de minst 

tolkningsbara bör det vara lätt för företagen att förstå vilken information de måste 

lämna. Det är även den punkt som borde vara lättast att undersöka om den är uppfylld 

eller inte. Företagen får själva välja om de ska värdera förvaltningsfastigheterna till 

verkligt värde internt eller externt, eller använda sig av en kombination av intern och 

extern värdering. Det viktigaste är att företagen kommer ihåg att upplysa om i hur stor 

utsträckning den externa beräkningen är gjord, alltså om beräkningen är gjord på alla 

företagets fastigheter eller bara vissa etcetera. Den externa värderingen anses vara 

utförd av en oberoende värderingsman om denne inte är verksam inom företaget och 

således är anställd av ett värderingsinstitut eller liknande som följer de regler om hur 

tillgångar ska värderas. Enligt punkten ska företag upplysa om följande: 

 

“I viken utsträckning som det verkliga värdet (enligt värdering eller 

upplysning i de finansiella rapporterna) på förvaltningsfastigheter baseras 

på värderingar av oberoende värderingsmän med erkända och relevanta 

kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den 

typ och med det läge som är aktuellt. Om det inte har skett en sådan 

värdering, ska detta anges.” (IAS 40 i IFRS-volymen, 2011, pkt. 75e) 

 

Sammanfattningsvis kommer vi således att analysera upplysningarna om vilka metoder 

som använts och vilka betydande antaganden som tillämpats när företaget fastställt 

verkligt värde, och även om de uppgett i vilken utsträckning det verkliga värdet av 

förvaltningsfastigheterna baseras på värderingar av oberoende värderingsmän enligt 

IAS 40 pkt. 75 (i IFRS-volymen, 2011).  
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4. Kapitel 4 - Teoretisk referensram  

 

I det här kapitlet går vi igenom vad tidigare forskning säger om redovisningen av 

förvaltningsfastigheter och tidigare forskning om kulturella skillnader. Vi tar sedan upp 

tre teorier om vilka kulturella skillnader det kan finnas mellan länder vilka vi sedan 

kommer att använda i vår undersökning.  

 

4.1 Redovisning och kulturens påverkan 

Det finns en hel del tidigare forskning om kulturella skillnader mellan länder och dess 

innebörd, och om verkligt värde som redovisningsmetod där användandet samt fördelar 

och nackdelar tas upp. Den tidigare forskningen bidrar som ett bevis att ämnesvalet är 

relevant samtidigt som den skapar en bra grund att bygga vidare på. Även om vi valt att 

begränsa oss till att undersöka de upplysningar som ska lämnas är det viktigt att förstå 

diskussionen kring användandet av verkligt värde för att få en bra bakgrund till kraven 

som ställs på vilka upplysningar som ska lämnas. 

 

Om det finns en skillnad i hur stor utsträckning olika länder redovisar sina upplysningar 

av förvaltningsfastigheter innebär det att det kan finnas konsekvenser som påverkar 

företagens investerare. En konsekvens av att företag i olika länder eventuellt lämnar 

upplysningar i olika stor utsträckning kan leda till att informationsasymmetri uppstår. 

Informationsasymmetri handlar enkelt uttryckt om att två parter inte har tillgång till 

samma information (Begg et. al., 2011, s. 281-282), och är en del av agentteorin. 

Kortfattat handlar agentteorin om att ledaren inte agerar utefter ägarens önskemål, utan 

istället ser till sitt egenintresse (Bodie et. al., 2008, s. 7). Kopplat till redovisning av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde kan informationsasymmetri uppstå eftersom 

ledaren anses veta hur företaget ska skötas och därmed har förståelse för hur branschen 

fungerar. Denne vet alltså mer om vad det riktiga värdet faktiskt är jämfört med hur 

mycket investerarna vet. Det uppstår då ett glapp mellan investerarna och ledaren 

eftersom investerarna måste lita på att ledaren lämnar ut all relevant information. 

Därmed blir det extra viktigt för investerarna att de regler som finns faktiskt följs och att 

de upplysningar som ska lämnas faktiskt lämnas för att investerarna ska få veta hur 

värdet är beräknat, och därmed fungera som ett steg till att hantera ett av problemen 

som finns med verkligt värde (Nordlund, 2010). Det bör dock tilläggas att en investerare 

inte nödvändigtvis är en ägare i agentteoretisk bemärkelse eftersom en investerare kan 

äga en mycket liten del av ett företag utan något intresse alls att påverka eller 

kontrollera ledningen. Trots detta är investerarna fortfarande beroende av den 

information som lämnas i de finansiella rapporterna för att kunna fatta välgrundade 

investeringsbeslut.  Hope (2003) och Jaggi och Low (2000) påpekar därför att det är 

viktigt att företag lämnar pålitliga upplysningar för att på så sätt minska den 

informationsasymmetri som kan existera, och Jaggi och Low (2000) understryker också 

att informationen som lämnas ska vara jämförbar mellan länder.  

 

Valet att implementera verkligt värde som redovisningsmetod kan anses problematiskt. 

Forskning visar dock att fördelarna kan överväga eftersom den information som 

investerare i ett företag får när företaget använder verkligt värde som 

redovisningsmetod är den mest relevanta att fatta beslut utefter (Ball, 2009; Quagli & 

Avallone, 2010). Detta beror på att användandet av verkligt värde kan minska den 

informationsasymmetri som kan finnas mellan företagsledningen och aktieägarna. Ball 

(2009) skriver att om redovisningsreglerna är för hårt reglerade visar inte redovisningen 
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den riktiga finansiella positionen som företaget har, vilket visar att när reglerna är mer 

baserade på principer med tolkningsutrymme får företagen en chans att visa den 

finansiella position de befinner sig i på riktigt.  

 

Tidigare forskning visar att verkligt värde är en omdiskuterad redovisningsmetod och 

alla forskare är inte eniga om verkligt värde är en bra metod eller inte. Kravet på de 

upplysningar som ska lämnas är rätt högt, och följer företagen kraven minskar några av 

de problem som kan uppstå med att använda verkligt värde som metod. Exempelvis kan 

rätt upplysningar minska eventuell informationsasymmetri och även förhindra earnings 

management, vilket leder till att investerare kan fatta mer välgrundade beslut. Vi tror 

dessutom att skillnader i vilka upplysningar som lämnas kan påverkas av kulturella 

skillnader mellan länder, vilket är en åsikt som delas av Nordlund (2010).  

 

Undersökningen av Sundgren och López (2011) gällande valet mellan användandet av 

verkligt värde eller anskaffningsvärdet som redovisningsmetod visade att det fanns en 

skillnad i vilken metod olika länder använder. Genom sin undersökning visade de att 

denna skillnad bland annat berodde på hur lagen följs och efterlevs i respektive land, 

vilket tolkades som att ett väl fungerande lagsystem är viktigt för att det ska fungera att 

använda sig av verkligt värde som redovisningsmetod. Ett väl fungerande lagsystem 

innebär i detta fall att det går snabbt att lösa rättsfall i landet, att alla i landet är tvungna 

att följa lagen och att det finns en motverkan av korruption i landet (La Porta et. al., 

1998). För att begränsa de nackdelar som kan finnas med att använda verkligt värde 

som redovisningsmetod är det viktigt att företagen följer de krav som ställs på lämnande 

av upplysningar, då de upplysningar som lämnas kan bevisa om fastighetens värde är 

rätt beräknat utefter exempelvis den rådande marknadssituationen. Men detta skulle 

kunna innebära att även om kraven på upplysningar tydliggörs så kommer utfallet av 

hur bra reglerna efterlevs fortfarande påverkas av hur väl lagsystemet fungerar. Även 

Coffee (2007) skriver att en liten skillnad i hur lagefterlevnaden är i länder kan skapa 

stora skillnader i företags ekonomiska resultat. Ball och Shivakumar (2005) är inne på 

ungefär samma spår, att ändra reglerna i IFRS löser inte skillnaden i hur länder tolkar 

standarden utan det är mer än reglerna som påverkar resultatet av tolkningen vilket de 

sett vid en undersökning av företag i Storbritannien. Nordlund (2010) skriver att kraven 

som standarden ställer på vilka upplysningar som ska lämnas inte är tillräckligt tydliga 

utan snarare utgår från att företagen själva ska veta vilka upplysningar som är relevanta 

att lämna. Kraven har tolkats olika av företag vilket tyder på att en förtydning av kraven 

kan behövas, fast Nordlund (2010) nämner också att det skulle vara svårt att utforma 

standarden på ett sätt som faktiskt passar alla företag i alla länder med olika kulturer. 

Olika kulturer innebär en hel del faktorer som påverkar människor i olika länder, allt 

ifrån landets lagefterlevnad, den typiska ägarstrukturen i företagen till kulturella 

skillnader på individnivå.  

 

Martin et. al. (2006) skriver att det finns kulturella skillnader som påverkar företagens 

redovisning och menar att eftersom verkligt värde är en metod som börjar användas i 

allt större utsträckning så är det extra viktigt att förstå sig på den snedvridning som kan 

förekomma hos ledningen när de exempelvis gör antaganden som rör verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. Denna snedvridning kan bottna i ledningens sätt att tänka, känna 

och agera, och kan i sin tur påverka de upplysningar som ledningen lämnar i de 

finansiella rapporterna. Enligt tidigare studier kan de som förbereder de finansiella 

rapporterna missa att inkludera information som är relevant (Martin et. al., 2006), vilket 

således även kan vara fallet när det kommer till de upplysningar som företag ska lämna 
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gällande verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Ledningens snedvridning kan ske 

både medvetet och omedvetet, och kan påverkas av den kultur som ledningen influerats 

av.   

 

I en studie av Clements et. al. (2010) undersöktes om kulturella skillnader kan påverka 

företag i olika länder i valet att implementera IFRS eller inte. Eftersom det är frivilligt 

för länder som inte är medlemmar i Europeiska Unionen om de ska använda IFRS eller 

inte kan det finnas en skillnad till varför valet skiljer sig mellan olika parter. I 

undersökningen kunde Clements et. al. (2010) inte hitta ett samband mellan 

implementeringen och kulturella skillnaders påverkan. Däremot hittades ett negativt 

samband mellan landets storlek och valet att använda IFRS, vilket innebär att större 

länder i regel inte väljer att använda IFRS. Exempelvis använder USA den nationella 

redovisningsstandarden US-GAAP medan storleksmässigt mindre länder i större 

utsträckning väljer att använda IFRS. I studien dras slutsatsen att detta beror på att de 

största länderna har ett mer utbrett och beprövat redovisningssystem och därför väljer 

att inte byta, också med tanke på kostnaden att byta. Valet av att använda IFRS 

påverkas därmed inte av kulturella skillnader enligt Clements et. al. (2010), men det 

betyder inte att kulturella skillnader inte påverkar resultatet i de länder och företag som 

använder sig av IFRS.  

 

Hope (2003) använder i sin undersökning samma klassificering av länders kulturella 

skillnader som La Porta et. al. (1998) och Hofstede et. al. (2011) för att mäta om gjorda 

vinstprognoser för ett företag har ett samband med lämnande av upplysningar. Studien 

visade att prognosernas överensstämmelse har ett positivt samband med lämnade 

upplysningar. Detta visar hur viktigt det är för företag att lämna den information som 

krävs eftersom analytiker använder informationen i sina beräkningar. Dessutom visade 

studien att stark lagefterlevnad har ett positivt samband med överensstämmande 

prognoser. Hope (2003) nämner även att många forskare är eniga om att graden av 

upplysningar som företag lämnar är viktig att undersöka men att det saknas en del 

forskning vilket ökar ämnets aktualitet. För att förklara hur kulturella skillnader kan 

påverka hur företag redovisar blir nästa avsnitt en genomgång av relevant teori som 

behandlar kulturella skillnader.  

4.2 Teori om kulturella skillnader 

Det är ingen nyhet att vi människor är olika, att våra känslor, tankar och sätt att agera 

skiljer sig åt. Trots våra olikheter sätts vi ofta i situationer där vi måste samarbeta med 

varandra för att kunna lösa gemensamma problem. Många gånger krävs dessutom 

samarbete över nationsgränserna, som exempelvis vid införandet och användandet av 

den enhetliga redovisningsstandarden IFRS. Vanligtvis har problem som uppstår vid 

den här typen av samarbete endast klassificerats som tekniska, och skillnader i tankesätt 

som kan finnas mellan parterna har negligerats. Det här har i sin tur lett till att olika 

lösningar inte kunnat genomföras eller fungerat, och det har även gett olika resultat i hur 

väl IFRS följs (Holthausen, 2009; Hofstede et. al., 2011, s. 19-20). House et. al. (2004, 

s. 4) menar att efterfrågan på ett fungerande sätt för företag och individer att 

kommunicera med varandra ökar ju mer integrerade företag i olika länder är, och 

efterfrågan ökar ständigt på grund av globaliseringen. En gemensam 

redovisningsstandard kan ses som ett sätt att öka effektiviteten av kommunikationen 

mellan olika länder och därmed minska de kulturella skillnader som finns. Hofstede et. 

al. (2011, s. 20) menar att det är en absolut förutsättning att förstå de skillnader som 

finns mellan människor i olika länders sätt att agera, tänka och känna för att 
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åstadkomma ett fungerande samarbete med en fungerande lösning som resultat. Detta 

innebär även att det krävs en förståelse för dessa skillnader för att få en gemensam 

redovisningsstandard att fungera i olika länder. Försöket till harmonisering mellan 

länder innebär att IFRS består av flertalet tolkningsbara regler för att försöka få reglerna 

att fungera i olika länder med olika kulturer.  

 

Att vi människor tänker, känner och agerar olika bottnar i den uppväxt vi haft, de 

miljöer vi vistats i och de erfarenheter vi byggt upp under vår livstid. Det är främst 

under våra tidiga barndomsår som vi lär in våra tankemönster eftersom vi är mest 

formbara under denna period. När våra mönster väl är inlärda kan de vara svåra att 

ändra på eftersom vi i sådana fall först måste glömma det vi lärt oss och sedan lära in 

någonting nytt (Hofstede et. al., 2011, s. 20-21). Ett vanligt förekommande 

samlingsnamn för mönster av känslor, tankar och sätt att agera är kultur. Kultur är alltså 

ingenting som är medfött, det är något som lärs in under vår livstid. Ordet kultur i sig 

har flera olika innebörder, men ursprunget kommer från latinskans ord för “brukandet 

av jorden” (Hofstede et. al., 2011, s. 21-22). Enligt House et. al. (2004, s. 57) finns det 

egentligen inget enhetligt sätt att beskriva vad kultur är utan det varierar mycket 

beroende på vem det är som ska beskriva innebörden. Hofstede et. al. (2011, s. 22), 

Trompenaars (1993, s. 13) och Gray (1988) beskriver kultur som en kollektiv mental 

programmering som definierar hur människor i olika grupper eller kategorier liknar 

varandra. Även Schwartz (2006) definierar kultur på ett liknande sätt där människor i ett 

samhälle har en viss tro, beteende, värderingar och normer som är utbredda samhället. 

Ingleharts (1997, s. 217) definition är även den att kultur är ett system av grundläggande 

antaganden som påverkar ett samhälle.  

 

Vidare skriver Hofstede et. al. 

(2011, s. 22) att det är viktigt att 

skilja kultur från en individs 

personlighet och människans 

natur. Ett exempel på den 

mänskliga naturen är en individs 

förmåga att känna ilska, alltså 

något vi får från våra gener. Sättet 

individen sedan uttrycker sin ilska 

påverkas av dennes känslor, tankar 

och sätt att agera, alltså kulturen. 

En människas personlighet utgörs i 

sin tur både av ärvda egenskaper 

och av sådant som är påverkat av 

kulturen och därmed är inlärt 

under personens livstid, och varje 

människa har en unik personlighet 

som inte kan vara identisk med 

någon annans (Hofstede et. al., 

2011, s. 22-23). Förhållandet 

mellan den mänskliga naturen, 

kultur och personlighet är 

illustrerat i figur 4.  

 

Sättet vi människor visar vad vi tycker och känner påverkas som sagt av vår kultur. Det 

Personlighet: 

Specifik för individen 

Nedärvd och inlärd 

Kultur: 

Specifik för gruppen eller kategoring 

Inlärd 

Den mänskliga naturen: 

Universell 

Nedärvd 

Figur 4 –  Unikhet på tre nivåer i människans 

mentala programmering. Källa: Hofstede et. 

al., 2011, s. 22-23 



  28 

går att se det hela som att det finns olika grader av kultur, allt från interna gester till 

djuprotade värderingar. Hofstede et. al. (2011, s. 24-26) har valt att illustrera 

kulturskalan i form av en lök enligt figur 5. Löken är indelad i fyra olika lager, där det 

yttersta lagret är mest föränderligt och där kärnan utgörs av sådant som sitter djupt rotat. 

Symboler är den faktor som tillhör det yttersta skallagret och innefattar sådant som har 

en speciell betydelse för personer inom en specifik kultur, till exempel flaggor, kläder 

och ord. Inom affärsvärlden kan redovisning ses som det språk som används, alltså en 

symbol i den mening att specifika sätt att redovisa företags ekonomiska situation 

framställs med speciella begrepp och termer (Hofstede et. al., 2011, s. 387). Personer 

som ses som förebilder inom en kultur klassas 

till lagret innanför symboler och benämns som 

hjältar. Hit räknas personer - levande, 

påhittade och döda - som haft en speciell 

betydelse och speciella egenskaper att se upp 

till. Det näst innersta lagret är ritualer, som 

kan beskrivas som sociala aktiviteter som 

värderas högt inom en viss kultur, och 

innefattar allt från hur hälsningar utförs till 

religiösa ceremonier (Hofstede et. al., 2011, s. 

24-26). De redovisningssystem som företag 

använder sig av kan ses som ritualer, alltså hur 

processen ska se ut när företag redovisar sin 

finansiella ställning, och dess uppgift är att 

minska osäkerheten som finns i 

omgivningen. Eftersom omgivningen ser 

olika ut i olika länder så skiljer sig åsikterna 

åt om vad som är de korrekta 

redovisningsmetoderna (Hofstede et. al., 

2011, s. 388).  

 

De tre nämna lagren benämns vanligtvis gemensamt som sedvänjor, och kan ses med 

blotta ögat av de som inte tillhör samma kultur, däremot kan inte utomstående se den 

kulturella innebörden av symbolerna, hjältarna och ritualerna. Slutligen har vi nått till 

lökens, alltså kulturens, kärna. Hit hör de värderingar som en viss kultur har, sådant 

som just den gruppen prioriterar högre jämfört med något annat. Det kan till exempel 

handla om känslor och tankar om vad som är moraliskt rätt eller inte (Hofstede et. al., 

2011, s. 24-26). Enligt Hofstede et. al. (2011, s. 390) påverkas sådant som inte styrs hårt 

av tekniska regler i större utsträckning av kulturella skillnader, då värderingar istället 

spelar en central roll.  

 

Förändringshastigheten skiljer sig markant mellan lagren i lökfiguren när det kommer 

till kulturella förändringar. I alla de tre yttre skallagren, som fått samlingsnamnet 

sedvänjor, kan det ske snabba förändringar. I lökfigurens centrum går takten dock 

betydligt långsammare. Detta beror på att värderingar byggs upp i mycket tidig ålder 

och finns sedan kvar djupt inom oss, vilket gör att värderingar tar längre tid att förändra 

(Hofstede et. al., 2011, s. 39).  

 

Trompenaars (1993, s. 22-24) beskriver på ett liknande sätt att det finns olika nivåer av 

kultur vilket illustreras i figur 6. Figuren är uppbyggd på det sätt att den är indelad i tre 

olika lager där det yttersta lagret är explicita föremål och produkter som är det första 

Symboler 

Hjältar 

Ritualer 

Värderingar 

Figur 5 –  Lökdiagrammet: 

kulturella manifestationer på olika 

nivåer. Källa: Hofstede et. al., 2011, 

s. 24-26. 
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och ytligaste som förklarar kulturen. Det 

mellersta lagret är de normer och 

värderingar som finns inom en kultur 

och som kräver en viss förståelse och 

fördjupning för att upptäckas. Det 

innersta lagret innefattar de implicita 

grundläggande antaganden som finns 

inom kulturen och kan beskrivas som det 

naturliga beteendet inom kulturen och är 

den djupaste förklaringen om hur kultur 

påverkar samhället.  

 

Enligt Choi och Mueller (1992, s. 5) kan 

kulturella skillnader försvåra 

användandet av en enhetlig 

redovisningsstandard och detta 

förstärker den möjlighet att eventuella 

skillnader i upplysningar mellan länder kan bottna i kulturskillnader. Det viktigaste att 

ta med sig från de två nämnda figurerna ovan är att lagar och regler kan påverkas av 

förändringar och därmed ändras på (Hofstede et. al. 2011, s. 24-26; Trompenaars, 1993, 

s. 22-24). Detta betyder att en implementering av en gemensam redovisningsstandard 

inte är omöjlig utifrån ett kulturellt perspektiv, det kan istället handla om att det kan ta 

tid innan alla börjar efterleva de nya reglerna. Även Schwartz (2006) beskriver kultur 

som något som kan påverkas av förändringar men att anpassningen sker gradvis och 

oftast väldigt långsamt vilket stärker antagandet om att ett införande av IFRS borde 

fungera i det långa loppet. Schwartz (2006) nämner även att kulturen påverkar allt, 

vilket kan vara en faktor till att en förändring sker långsamt eftersom hela samhället 

måste anpassa sig till förändringen.  

 

För att förbättra samarbetet mellan olika länder menar Hofstede et. al. (2011, s. 41-42) 

att det är viktigt att undersöka data som rör kulturen i dessa länder. Detta innebär att 

kulturella faktorer bör undersökas för att på så vis kunna öka samtolkningen av de krav 

som ställs i IFRS. Eventuella skillnader i de upplysningar som företag lämnar gällande 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter kan alltså bottna i kulturskillnader även om det 

är något som kan utjämnas med tiden.  Detta stärks av Holthausen (2009) som menar att 

det inte är speciellt troligt att en gemensam redovisningsstandard per automatik leder till 

att alla länder redovisar på samma sätt, utan det finns fler faktorer än vilka regler som 

ska följas som påverkar resultatet av att använda en gemensam redovisningsstandard. 

Hofstede et. al. (2011, s. 36) påpekar dessutom att grupper inom olika kulturer har olika 

hårda regler och olika syn på hur allvarligt det är att avvika från den norm som finns, 

vilket kan kopplas ihop med studien av La Porta et. al. (1998) som visade att det finns 

en skillnad i graden av lagefterlevnad mellan olika länder. Om länder inte lämnar 

fullständiga upplysningar kan de alltså hantera situationen på olika sätt, beroende på 

landets synsätt, vilket i sin tur försvårar informationsinhämtningen för investerare. Det 

är således inte enbart hur själva lagen är utformad som påverkar utfallet av att använda 

en gemensam redovisningsstandard, utan även sådant som hur regleringen i landet 

fungerar, hur bra lagefterlevnaden är och vilken ägarstruktur som dominerar påverkar 

också resultatet (Holthausen, 2009). Även styrkan av hur väl verkställande av lagen 

fungerar kan förklara hur små skillnader i reglering kan skapa stora skillnader i 

användandet av IFRS i olika länder (Coffee, 2007), vilket kan förklaras av de 

Explicita 
föremål och 
produkter 

Normer och 
värderingar 

Implicita 
grundläggande 

antaganden 

Figur 6 –  En modell av kultur. Källa: 

Trompenaars, 1993, s. 22.24.  
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undersökningsvariabler som La Porta et. al. (1998) använder sig av. 

 

De resultat som Schwartz (2006) fått fram genom sin undersökning visar mer eller 

mindre på en korrelation med de resultat om kulturella skillnader som Hofstede et. al. 

(2011, s. 65) presenterar, vilket stärker att Hofstedes studie är tillförlitlig att använda. 

Schwartz (2006) refererar till Hofstede i sitt arbete och förklarar även att Hofstedes 

dimensioner är välanvända, speciellt bland företag och dess ledare för att förklara och 

undersöka de kulturella skillnader och likheter som finns. Undersökningen som 

Schwartz (2006) har utfört visade även oväntade likheter och paralleller med det 

Hofstede (2001) och Inglehart och Baker (2000) hittade i sina undersökningar om hur 

världen kan delas in i olika zoner. Dessa sju zoner är Västeuropa, Östeuropa, 

Engelskspråkiga länder, Latinamerika, Sydasien, Afrika, Mellanöstern samt 

Konfucianskt påverkade länder.  Trots att de olika forskarna har utfört sina 

undersökningar på helt olika sätt och med olika mätmetoder fann de samma 

zonindelning vilket tyder på att tillvägagångssättet inte är det viktigaste eftersom de 

ändå upptäckte samma indelning av världen, vilket stärker trovärdigheten bakom 

resultatet. Schwartz (2006) har i sin undersökning visat att kultur är uppdelat på ett sätt 

där dimensionerna är beroende av varandra, vilket är tvärtemot Hofstedes et. al. (2011) 

dimensioner som är oberoende av varandra. Den bild Schwartz (2006) visar har en 

cirkulär struktur där dimensionerna är integrerade och skiljer sig från strukturer av 

Hofstede et. al. (2011), Inglehart och Baker (2000) samt House et. al. (2004). Det finns 

flera olika sätt att mäta kulturella 

skillnader och vi har valt att göra det 

enligt figur 7 med hjälp av Hofstedes 

dimensioner och La Portas 

lagefterlevnad och ägarstruktur vilket 

kommer att redogöras i nästa avsnitt. 

Det innebär att vi kommer benämna 

Hofstedes dimensioner och La Portas 

lagefterlevnad och ägarstruktur som 

kulturella skillnader. Det går dock 

ifrågasätta om lagefterlevnad och 

ägarstruktur bör benämnas som 

kulturella skillnader då de kan vara ett 

resultat av de kulturella skillnader som 

finns och som påverkar landet.   

 

4.2.1 Hofstedes dimensioner 

Som vi tidigare nämnt är en av de mest omfattande undersökningar som gjorts för att 

fastställa kulturella skillnader mellan länder utförd av den holländske socialpsykologen 

Geert Hofstede. Resultaten från Hofstedes undersökning har används 

världsomspännande av forskare som ett mått på kulturella skillnader (Scheffknecht, 

2011). Hofstede utgår från olika kulturella dimensioner och har mätt dessa dimensioner 

i sjuttiosex länder världen över (Hofstede & Hofstede, 2012). Initialt identifierade 

Hofstede fyra olika dimensioner, nämligen; maktdistans, individualism, maskulinitet 

och osäkerhetsundvikande (Hofstede et. al., 2011, s. 53). Dessa fyra dimensioner 

påverkar enligt Archambault och Archambault (2003) den mängd av information som 

företag lämnar i upplysningar i de finansiella rapporterna.  I sin undersökning använder 

sig Archambault och Archambault (2003) av Hofstedes dimensioner maktdistans, 

Hur mycket 
upplysningar 

lämnas? 

Hofstedes 
dimensioner 

Lagefterlevnad 

Ägarstrukturer 

Figur 7 –  Valda teorier.  
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individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande samt religion och utbildning som 

måttet på kultur i ett land. Resultatet visade att alla Hofstedes dimensioner hade ett 

signifikant samband med upplysningar.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med den undersökning som Hofstede et. al. 

(2011) gjort. Eftersom Hofstedes undersökning är utförd på anställda på företaget IBM 

så anser Javidan et. al. (2006) att det kanske fattas dimensioner som rör sådant som inte 

IBM hade något intresse i. Detta kan kanske förklara varför Archambualt och 

Archambault (2003) valde att undersöka ytterligare två kulturfaktorer. Att det skulle 

vara negativt att Hofstedes undersökning utfördes på anställda inom ett och samma 

företag sätts delvis emot av Schwartz (2006) som i sin artikel skriver om hur förvånande 

lika resultaten blivit mellan sin egen och Hofstedes undersökning, vilket tyder på att de 

kulturella skillnaderna har trätt fram fastän undersökningen enbart är genomförd på 

IBM-anställda. Hofstede har i efterhand kompletterat sin ursprungliga modell med två 

nya dimensioner men Javidan et. al. (2006) påpekar att möjligheten finns att det är 

ytterligare dimensioner som saknas. Forskarna House et. al. (2004) bakom GLOBE-

projektet anser dessutom att Hofstedes påstående att kultur på nationell nivå och kultur 

på organisationsnivå måste mätas på olika sätt är felaktigt, de är istället av åsikten att 

samma mått kan användas på båda typerna av kultur (Javidan et. al., 2006).  

 

Den första av Hofstedes dimensioner är maktdistans och syftar till det avstånd som 

finns mellan anställda och deras chefer på det känslomässiga planet. Det kan 

exempelvis handla om att de anställda känner rädsla inför att uttrycka åsikter som går 

emot överordnades åsikter, vilket innebär att ledarskapets betydelse varierar mellan 

olika länder. För att kunna jämföra maktdistansen mellan länder så beräknades ett 

maktdistansindex. Skalan sträcker sig från 0 till drygt 100 och fördelningen går att se i 

figur 8, där graden av maktdistans är högre i ett land med högre index (Hofstede et. al., 

2011, s. 78-83). Stor maktdistans skulle kunna innebära att redovisningssystemet 

används som ett verktyg för att få företaget att se så bra ut som möjligt, utåt sett. 

Manipulation av siffror är därför 

mer vanligt i länder med stor 

maktdistans (Hofstede et. al., 

2011, s. 390). Företag i länder där 

maktdistansen är stor kan därför 

vara mer benägna att manipulera 

och eventuellt undanhålla sådan 

information som borde lämnas i 

upplysningar i de finansiella 

rapporterna. Enligt House et. al. 

(2004, s. 5) kan ledarskapets 

betydelse variera en hel del 

mellan olika länder beroende på 

vilka kulturella skillnader som 

finns, vilket anses kunna förklaras 

av graden av maktdistans landet 

får på skalan.  

 

Nästa dimension är individualism, i den mening att det är en motpol till kollektivism. 

Med individualism menas att den enskilde individens intresse har högre prioritet än 

gruppens (Hofstede, 2001, s. 209). I vissa länder förekommer dock motsatsen, alltså att 
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Figur 8 –  Diagram maktdistans.  
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kollektivism beskriver kulturen där gruppens makt är starkare än den enskilde 

individens vilket innebär att gruppens intresse prioriteras, och det är den vanligast 

förekommande fördelningen mellan grupp och individ sett ur hela världens perspektiv 

(Hofstede et. al., 2011, s.118). Länder som benämns som individualistiska kännetecknas 

ofta av kärnfamiljskonstallationer, ett fokus på “jaget” och en avsaknad av att vara 

beroende av en grupp. Detta står nästan i rak motsats till situationen i kollektivistiska 

länder där människor lever i större familjer med ett starkt beroende av grupptillhörighet 

och ett fokus på “viet” framför “jaget” (Hofstede et. al., 2011, s. 118-119). Hofstede et. 

al. (2011, s. 388) tillägger att redovisningssystemens inriktning ser olika ut beroende på 

om landet är individualistiskt eller kollektivistiskt. Det är framförallt resultathorisonten 

som skiljer sig åt, där systemen i individualistiska länder fokuserar på mer kortsiktiga 

resultat jämfört med länder som 

är kollektiva. Detta bottnar i att 

den ansvarige kan byta jobb med 

kortare varsel vilket resulterar i 

kortsiktigt tänkande. Det kan i 

sin tur även påverka 

redovisningen av förvaltnings-

fastigheter genom att den 

ansvarige tänker på ett kortsiktigt 

resultat. För att fastslå graden av 

länders individualism använde 

sig Hofstede av ett 

individualismindex där ett högre 

index indikerar en högre grad av 

individualism och fördelningen 

mellan länderna kan ses i figur 

9 (Hofstede et. al., 2011, s. 118-

119).    

 

Den tredje dimensionen som kallas maskulinitet ses som motsatsen till femininitet. I ett 

maskulint samhälle skiljer sig könsrollerna åt, här ska endast kvinnor värdera 

livskvalitet och vara ömsinta medan mäns fokus ska ligga på materiell välfärd, de ska 

visa sig starka och hävda sig 

(Hofstede, 2001, s. 279). 

Hofstede et. al. (2011, s. 176) 

definierar ett feminint samhälle 

som ett samhälle där både 

kvinnor och mäns könsroller 

sammanfaller, att människor av 

båda könen ska värdesätta 

livskvalitet och visa ömsinthet. 

För att mäta maskuliniteten 

användes ett maskulinitetsindex 

där länder med låga värden anses 

som feminina och de med höga 

värden som maskulina, se figur 

10 för fördelningen på varje land. 

Redovisnings-systemen i 

maskulina och feminina länder 
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skiljer sig åt, där systemen i mer maskulina länder har ett starkare fokus på att nå de 

finansiella mål som är satta (Hofstede et. al., 2011, s. 388). Risken för övervärdering av 

förvaltningsfastigheter skulle därför kunna vara större i mer maskulina länder eftersom 

de har så starkt fokus på att nå finansiella målsättningar.  

 

Den fjärde dimensionen har Hofstede et. al. (2011, s. 234) valt att benämna 

osäkerhetsundvikande. Osäkerhet inför framtiden är något som alla människor 

oundvikligen utsätts för, men vårt sätt att hantera denna osäkerhet skiljer sig åt. 

Osäkerhet är en känsla och olika människor kan känna olika stor osäkerhet trots att de 

befinner sig i samma situation. Hur stark osäkerhet som upplevs och hur hanteringen av 

dessa känslor sker bottnar i vad individen lärt sig genom sin uppväxt och påverkas 

således av kulturen (Hofstede et. al., 2011, s. 233-234). Hofstede et. al. (2011, s. 235-

239) definierar osäkerhetsundvikande som “i den utsträckning som människor i en 

kultur känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer”. Ett 

osäkerhetsundvikandeindex användes för att mäta i vilken utsträckning ett land är 

osäkerhetsundvikande, där länder med svagt undvikande fått ett lågt index och länder 

med starkt osäkerhetsundvikande fått ett högt index, se figur 11 (Hofstede et. al., 2011, 

s. 234). Osäkerhetsundvikande är inte synonymt med undvikande av att ta risker, och 

osäkerhetsundvikande i organisationer handlar om att ta fram tekniker, ritualer och 

regler som motverkar eventuella osäkerheter som kan finnas (Hofstede, 2001, s. 145). I 

länder där människor känner sig hotade av en okänd situation i högre utsträckning är 

reglerna som gäller redovisning mer precisa och detaljerade än i länder med svagare 

osäkerhetsundvikande. I länder med svagare osäkerhetsundvikande är det mer upp till 

de enskilda företagen hur de väljer att hantera olika redovisningsfall. 

Redovisningsmetoderna som används i ett land påverkas alltså av graden av 

osäkerhetsundvikande som finns i just det landet (Hofstede et. al., 2011, s. 390). Även 

Gray (1988) och Salter och Niswander (1995) skriver att osäkerhetsundvikande 

påverkar företags redovisnings-

metoder i form av att länder med 

högt osäkerhetsundvikande 

redovisar mer konservativt 

medan länder med lågt 

osäkerhetsundvikande redovisar 

mer optimistiskt. Det bör därför 

finnas en möjlighet att detta även 

avspeglas i de upplysningar som 

ska lämnas, alltså att länder med 

svagare osäkerhetsundvikande 

lämnar mer detaljerade och 

fullständiga upplysningar än 

länder där osäkerhets-

undvikandet är starkare. Som en 

påföljd kan därför informations-

asymmetrin vara mindre i länder 

med svagare osäkerhets-

undvikande.  

  

Utöver de fyra ursprungliga dimensionerna har ytterligare två dimensioner tillkommit 

med tiden. Den femte har fått benämningen långsiktig inriktning och den sjätte 

eftergivenhet. Den femte dimensionen har Hofstede själv utvecklat men det är en av 
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Hofstedes anhängare, Michael Minkov, som upptäckt den sjätte dimensionen och som 

sedan har undersökt de två senare dimensionerna i nittiotre länder världen över 

(Hofstede & Hofstede, 2012).  

 

Den femte dimensionen skiljer på långsiktig och kortsiktig inriktning. Med kortsiktig 

inriktning menas att individen fokuserar mer på nuet och tycker att det är viktigt att 

uppvisa sin bästa sida utåt sett, bete sig socialt korrekt och att värdera traditioner högt. 

Långsiktig inriktning innebär 

istället att fokusera på 

sparsamhet och uthållighet, där 

framtiden ses som det centrala 

(Hofstede et. al., 2011, s. 294). 

Vid ett högre värde på skalan 

har individen en långsiktig 

inriktning och ett lägre värde 

visar på en kortsiktig inriktning, 

se figur 12 för alla länders 

fördelning. I undersökningen av 

Archambault och Archambault 

(2003) exkluderades långsiktig 

inriktning som förklarings-

variabel då den visade på en 

negativ korrelation med 

individualism, vilket gör att det 

finns en möjlighet att de 

variablerna mäter samma sak. 

   

Den sjätte dimensionen handlar om eftergivenhet kontra återhållsamhet, och beskrivs 

som varandras motsatser. Eftergivenhet syftar till att individen ägnar sig åt sådant 

individen tycker är roligt och 

lägger pengar på sådant denne 

känner för, och blir lycklig av att 

göra det denne själv vill. 

Återhållsamhet innebär att 

individen precis som namnet 

antyder, håller tillbaka med att 

spendera pengar och ha roligt då 

denne känner att det är fel och 

begränsas av sociala förbud och 

normer (Hofstede et. al., 2011, s. 

348). Se figur 13 för varje lands 

index gällande eftergivenhet, ju 

högre upp på skalan desto högre 

eftergivenhet speglar kulturen i 

landet.  

 

Gray (1988) drar i sin studie slutsatsen att de viktigaste dimensionerna som påverkar 

hur företeg följer redovisningsregler är osäkerhetsundvikande och individualism, 

speciellt vid utformandet av nya regler anses dessa vara två viktiga faktorer som 

påverkar hur mycket information företagen lämnar. Maktdistans visade sig vara mer 
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Figur 12 –  Diagram långsiktig inriktning.  
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betydande än maskulinitet men mindre betydande än de två första dimensionerna och 

maskulinitet visade sig vara av mindre betydelse för redovisningen även om det finns ett 

visst samband (Gray, 1988). Grays (1988) resultat har ifrågasatts och undersökts av 

Salter och Niswander (1995) som påstår att osäkerhetsundvikande ensamt är den 

viktigaste faktorn som påverkar redovisningsregler. I vårt fall kan detta visa på att det 

finns en påverkan av kulturella skillnader gällande redovisning av de upplysningar som 

ska lämnas. Resultatet av Grays (1988) studie borde således innebära att om vi hittar 

skillnader i vår undersökning skulle det kunna förklaras med hjälp av graden av 

osäkerhetsundvikande och individualism, och enligt Salter och Niswander (1995) främst 

osäkerhetsundvikande. Däremot är studien av Gray (1988) så pass gammal att vi endast 

får veta att de fyra första dimensionerna påverkar informationen som lämnas av 

företagen i noterna till de finansiella rapporterna.   

 

Gray (1988) använde sig som tidigare nämnts av Hofstedes fyra första dimensioner för 

att genom en studie utveckla fyra redovisningsvärden att mäta; professionalism, 

enhetlighet, konservatism och sekretess. Det Gray (1988) ville undersöka var om de 

kulturella skillnaderna kunde förklara skillnader i hur företag redovisade sin finansiella 

ställning och hur upplysningar lämnades. Som bakgrund i Hofstedes fyra första 

dimensioner utvecklade Gray fyra egna dimensioner för redovisning för att mäta om det 

fanns någon relation mellan kultur och redovisning. Denna undersökning utfördes 1988 

av Gray men Salter och Niswander (1995) gjorde om den med några justeringar 

eftersom Grays undersökning saknade vissa variabler och för att förutsättningarna 

hunnit ändrats en del med tiden som gått. 

 

Salter och Niswanders (1995) undersökning visade att länder med högt 

osäkerhetsundvikande är mer sannolika att använda och lita på rättsystemet och visar en 

högre grad av konservatism i hur de redovisar sina upplysningar. Länder med högt 

osäkerhetsundvikande följer de regler och lagar som finns och jobbar mer med sekretess 

i sitt sätt att redovisa. Resultatet av undersökningen visade ett negativt samband mellan 

högt osäkerhetsundvikande och hur mycket upplysningar som lämnades. Det innebär att 

företag i länder med högt osäkerhetsundvikande bör lämna mer bristfälliga upplysningar 

jämfört med företag i länder där osäkerhetsundvikandet är lågt. De slutsatser vi kan dra 

från undersökningen är att kulturella skillnader, främst i form av osäkerhetsundvikande, 

kan påverka utformningen av företags redovisning och till vilken grad upplysningar 

lämnas. Även Zarzeski (1996) har undersökt Hofstedes fyra första dimensioner 

maktdistans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande i förhållande till 

upplysningar som företag lämnar. Enligt den undersökning som Zarzeski (1996) 

genomförde så visade tre av variablerna en hög signifikans. Osäkerhetsundvikande hade 

ett negativt samband med lämnande av upplysningar medan både maskulinitet och 

individualism visade ett positivt samband. Dessa resultat stärker Grays (1988) teori om 

att graden av sekretess i ett land är relaterad till graden av upplysningar som företag 

lämnar i sina finansiella rapporter.      

4.2.2 Efterlevnad av rättssystem  

Nästa typ av kulturella skillnader som kan finnas är hur olika länder följer och lever 

efter det gällande rättsystemet i landet. Enligt Jaggi och Low (2000) kan företags 

upplysningar påverkas både direkt och indirekt av rättssystemet. I en omfattande studie 

av La Porta et. al. (1998) undersöks hur efterlevnaden av rättsystemet är i fyrtionio olika 

länder världen över. För att förstå hur studien är genomförd och förstå de skillnader som 

upptäckts delas länderna in två legala familjer: civilrätt och sedvanerätt enligt figur 14 
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och figur 15. Den civilrättsliga familjen delas in i tre olika undergrupper. Dessa 

undergrupper tillhör traditioner som grundats i Frankrike, Tyskland och Skandinavien. 

Den andra legala familjen, sedvanerätt, innefattar länder som har ett rättssystem som 

grundats i England eller länder som byggt upp sitt lagsystem utefter det engelska 

systemet. Denna indelning förklarar att det finns skillnader mellan länder i hur 

lagsystemet efterlevs, grundat på vilken typ av lagsystem som fanns i landet från början. 

Enligt La Porta et. al. (2008) är det viktigt att förstå sig på skillnaderna i legalt ursprung 

då de kan ge ekonomiska konsekvenser av betydande karaktär. För att underlätta 

kommer vi fortsättningsvis att benämna länderna som tillhör olika undergrupper utefter 

dess huvudländer, vilket innebär att vi kommer använda oss av undergrupperna 

Frankrike, Tyskland, Skandinavien och England. Vi kommer även att använda oss av 

termen civilrättsliga länder om vi vill förklara en gemensam faktor för undergrupperna 

Frankrike, Tyskland och Skandinavien, vilket innebär att undergruppen England ensamt 

förklarar sedvanerättsliga länder. 

 
 

 

 
Enligt Aguilera och Williams (2009) är sambandet mellan lagar och finansväsendet 

betydligt mer komplext än den bild som La Porta et. al. (1998) målar upp. Trots att 

Aguilera och Williams (2009) inte anser att undersökningen av La Porta är korrekt eller 

fullständig så menar de ändå att studien är väldigt viktig för den fortsatta forskningen 

inom området, då de anser att det finns mycket kvar att utforska vad det gäller 

sambandet mellan lagar och finansväsende. Även Cioffi (2009) ser brister och 
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Figur 14 –  Civilrätt.  

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=107&sid=4a789907-6ec7-4dad-8eef-cfa73771367e%40sessionmgr104&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d


  37 

begränsningar med den legala indelning som La Porta et. al. (1998) utvecklat. Precis 

som Aguilera och Williams (2009) menar Cioffi (2009) att problematiken som är 

förknippad med legala ursprung är så mycket större än vad La Porta et. al. (1998) 

belyser. Mahoney (2009) och Coffee (2007) delar åsikten att teorin av La Porta et. al. 

(1998) är bristfällig och menar att La Porta inte har mätt hur lagen faktiskt används i de 

olika länderna. Jackson och Roe (2009) anser att teorin av La Porta bör utökas med fler 

förklaringsvariabler, och att då lägga till mer resursbaserade variabler i modellen. Detta 

gör att teorin kan stärkas genom att lägga till nyare datamaterial där det är möjligt för att 

få ett relevant värde som återspeglar dagsläget.  

 

Lagefterlevnad visar hur väl lagen följs i ett land, och redovisningsstandarden kan ses 

som ett regelverk eftersom den är tvingande för alla börsnoterade företag inom EU. 

Skillnaden i lagefterlevnad är intressant att studera eftersom den kan påverka hur olika 

länder anpassar sig till en gemensam redovisningsstandard. Exempelvis menar Ball, 

Kothari och Robin (2000) att det är vanligare att företag i civilrättsliga länder gör 

upplysningar i större utsträckning jämfört med länder med ursprung i den 

sedvanerättsliga familjen, bland annat för att minska problem med 

informationsasymmetri. Även resultatet av en studie av Jaggi och Low (2000) visade att 

företag i länder som tillhör den civilrättsliga traditionen lämnar utförligare upplysningar 

i sina finansiella rapporter. Detta förklaras genom att investerare i civilrättsliga länder 

vågar investera mer då de i större utsträckning är skyddade av lagen, vilket leder till en 

högre andel investerare som efterfrågar finansiell information. Den höga efterfrågan 

möts i sin tur upp med mer detaljerade upplysningar. Hope (2003) skriver att graden av 

efterlevnad av rättsystemet i ett land blir viktigare ju fler redovisningsmetoder företagen 

har att välja mellan, vilket är situationen med IFRS som har både valmöjligheter i 

redovisningen och tolkningsbara regler. Hope (2003) nämner även att stark 

lagefterlevnad leder till mer rättvisande prognoser då analytiker baserar sin information 

på informationen företagen lämnar i sina upplysningar, som i sin tur innebär att om ett 

land har stark lagefterlevnad lämnas mer tillförlitlig information för investerare att 

basera sina beslut på. I en studie av Daske et. al. (2008) bevisas att i länder med stark 

lagefterlevnad där företag har nytta av att vara transparenta så uppkom fördelar som 

exempelvis ökad marknadslikviditet och minskad kapitalkostnad när IFRS 

implementerades. Detta tyder på att länder med sämre lagefterlevnad inte upplever 

samma nytta med IFRS. Lagefterlevnaden påverkar alltså till hur stor del företag i olika 

länder vill lämna information, hur transparenta de vill vara. Kopplat till undersökningen 

av Salter och Niswander (1995) så borde länder med lågt osäkerhetsundvikande och 

länder som är feminina ha en högre grad av lagefterlevnad eftersom dessa litar på att 

lagsystemet i landet klarar av att hantera alla typer av rättsfall.  

 

Studien av La Porta et. al. (1998) strävar efter att undersöka hur investerare skyddas av 

olika lagar i olika länder genom att mäta lagefterlevnad, och resultatet visar på en 

relativt stor skillnad från land till land. Anpassat till vår studie kommer vi koppla 

skillnaden till hur företag i olika länder agerar efter det gällande rättsystemet för att på 

så sätt få veta om detta kan förklara eventuella skillnader i vilka upplysningar som 

lämnas av företagen vid redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Materialet som La Porta et. al. (1998) har tagit fram baseras på en skala från ett till tio, 

och uppnår ett land tio är efterlevnaden den högsta möjliga medan en siffra närmare noll 

indikerar en väldigt låg efterlevnad. Ju högre värde ett land får i mätningen desto bättre 

är alltså efterlevnaden av rättsystemet i det landet, vilket skulle kunna tolkas som att 

redovisningsstandarden även borde ha en hög efterlevnad i de länder som hamnar högre 
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upp på skalan eftersom IFRS är tvingande att följa för länder med medlemskap i EU.  

 

Variablerna som La Porta et. al. (1998) använder för att undersöka efterlevnaden av 

rättssystemet är effektivitet i rättsväsendet, rättssäkerhet, motverkan av korruption, 

ingen expropriation av regeringen samt avtalsgenomförande av regeringen. Dessa fem 

variabler utgör tillsammans lagefterlevnaden vilken således kan räknas ut som ett 

medelvärde av de fem variablerna. Effektivitet i rättsväsendet och rättsäkerhet i landet 

kan ses som ett mått på om brottsbekämpningen utförs korrekt. Motverkan av 

korruption, ingen expropriation av regeringen och avtalsgenomförande av regeringen 

handlar mer om hur regeringen ser på hur lagen ska skötas och följas i landet. Vi 

kommer använda dessa variabler för att försöka förklara eventuella skillnader i de 

upplysningar som lämnas, vilket gör att det är viktigt att förstå vad varje variabel 

betyder och visar. Det innebär att när länderna delas in i sina undergrupper bör de 

uppvisa ett liknande värde inom gruppen. Men eftersom vi är begränsade till länder i 

EU kommer kanske grupperingen inte vara lika tydlig eftersom La Portas et. al. (1998) 

undersökning är utförd med hela världen som urval. 

4.2.2.1 Effektivitet i rättsväsendet  

Med effektivitet i rättsväsendet 

menar La Porta et. al. (1998) att det 

inte får gå för lång tid från det att ett 

brott begås till att en dom avklaras. 

Denna variabel visar hur effektivt 

rättsväsendet är och hur snabbt 

ärenden avklaras. Enligt figur 16 

har Italien och Grekland fått de 

lägsta värdena på hur effektivt 

rättsväsendet är i landet. Det tar 

alltså längst tid för ärenden i Italien 

att avklaras medan det går snabbast 

i Nederländerna och Storbritannien. 

De två länder med lägst värden 

tillhör till den Franska undergruppen 

av länder.  

4.2.2.2 Rättssäkerhet  

Rättssäkerhet, eller 

rättsstatsprincipen, innebär att 

ingen, inte ens regeringen, står 

över lagen (La Porta et. al., 

1998). Det är gällande lag som 

ska följas av alla, vilket visar hur 

väl lagsystemet fungerar i ett 

land och hur bra det följs. 

Grekland och Irland är enligt 

figur 17 de länder med lägst 

värde gällande rättsäkerheten, 

där rättsäkerheten är allra lägst i 

Grekland. Högst upp hamnar 

Nederländerna och Österrike.  
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Figur 16 –  Diagram effektivitet i rättsväsendet.   
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Figur 17 –  Diagram rättssäkerhet.   
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Det finns även nyare sätt att mäta skillnader i hur lagsystemet efterlevs i världen. 

“World justice project” är ett projekt som mäter rättsäkerheten i olika länder. Projektet 

är genomfört med hjälp av en kvantitativ undersökning som är uppbyggd på nio faktorer 

som undersöks med femtiotvå underkategorier för att sedan sammanställas till ett 

totalvärde på rättssäkerhet enligt 

figur 18 (The world justice 

project, 2012). Datamaterialet 

som tagits fram för år 2011 

stämmer relativt bra överens med 

datamaterialet från La Porta et. al. 

(1998). Den största skillnaden är 

att Belgien har fått sämre 

rättsäkerhet och Irland har ökat 

sin rättsäkerhet. Tyvärr innefattar 

detta index endast material från 

nio av de tolv länder vi ska 

undersöka.  

4.2.2.3 Korruption  

Enligt La Porta et. al. (1998) visar 

korruptionsvariabeln hur mycket 

korruption som finns inom 

regeringen i varje land. För att 

anpassa skalan är denna vänd så 

att ju högre poäng desto större 

motverkan av korruption finns det 

i landet enligt figur 19. Italien och 

Grekland hamnar längst ner på 

listan när motverkan av 

korruption mäts. Detta innebär att 

de har en regering som inte 

motverkar korruption i lika hög 

utsträckning som i exempelvis 

Skandinavien och Nederländerna.  

 

Korruption mäts kontinuerligt, och 

datamaterial från år 2010 visar att 

jämfört med material från La Porta 

et. al. (1998) så har Belgien enligt 

figur 20 sämre motverkan av 

korruption och Irland har förbättrat 

sin korruptionsmotverkan. 

Eftersom indexet finns för alla de 

tolv länder vi undersöker är det 

applicerbart på vår studie. Även 

detta korruptionsindex är 

kategoriserat så att ju högre poäng 

ett land får desto lägre nivå av 

korruption finns det i landet 

(Transparancy international, 

2012).  
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Figur 18 –  Diagram rättssäkerhet 2011.  
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Figur 19 –  Diagram korruption.  
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Figur 20 –  Diagram korruption 2010.  
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4.2.2.4 Ingen expropriation av regeringen  

Med expropriation av regeringen menas om det finns en risk att regeringen träder in och 

tvingar ägaren av exempelvis en förvaltningsfastighet att sälja tillgången till regeringen 

(La Porta et. al., 1998; Nationalencyklopedin, 2012). Tillfällen då detta inträffar är 

exempelvis när nya järnvägar eller flygplatser ska byggas på platser där det redan finns 

fastigheter. Grekland och Italien får enligt figur 21 de lägsta värdena i mätningen av 

risken för ingen expropriation av regeringen enligt undersökningen av La Porta et. al. 

(1998). Enligt undersökningen får alla länder en relativt hög siffra vilket innebär att 

expropriation inte verkar vara vanligt inom dessa EU-länder vilket kan innebära att det 

finns effektiv reglering av expropriation.  

 

Expropriation mäts årligen och har förändrats sedan 1998 vilket kan avläsas i figur 22. I 

mätningen “2012 index of economic freedom” har Irland, Danmark och Sverige 

minskat expropriationen i förhållande till de andra länderna samtidigt som 

expropriationen har ökat i Österrike, Tyskland och Nederländerna jämfört med siffrorna 

från La Porta et. al. (1998; Heritage 1, 2012). Expropriation beskrivs som att varje 

individ har rätt till ekonomisk frihet att kontrollera sin egen tillgång och arbete 

(Heritage 2, 2012).  
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Figur 24 –  Diagram lagefterlevnad.  

Figur 23 –  Diagram 

avtalsgenomförande.  
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Figur 21 –  Diagram ingen 

expropriation.  
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2012.  
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4.2.2.5 Avtalsgenomförande av regeringen  

La Porta et. al. (1998) mäter även sannolikheten att regeringen fullgör kontrakt de 

ingått. Enligt figur 23 får Grekland och Irland de lägsta värdena när avtalsgenomförande 

av regeringen mäts. Detta visar att i de länder med lägst poäng finns det en större risk 

att avtal som regeringen ingått kanske inte fortskrider såsom avtalet lyder vilket minskar 

trovärdigheten i de avtal som tecknas. Dessa avtal är exempelvis kontrakt som säger att 

ett företag får uppföra en fastighet på mark de köpt från staten utan att detta kontrakt 

bryts om det exempelvis blir ett regeringsskifte eller fel i budgeten.  

4.2.2.6 Total lagefterlevnad 

Sammanfattningsvis visar allt material om lagefterlevnad att de länder som fått lägst 

värden flest gånger enligt figur 24 är Grekland och Italien tätt följt av Irland. De länder 

med lägst värden tillhör främst den civilrättsliga traditionen som härrör från Frankrike. 

Totalt sett får de länder som tillhör den Franska undergruppen det lägsta medelvärdet på 

alla fem sammanställda variabler. La Porta et. al. (1998) sammanfattar resultatet som att 

Skandinaviska undergruppen är den med bäst resultat, följt av Tyska undergruppen, som 

båda tillhör en civilrättslig tradition. Efter dessa två kommer den sedvanerättsliga 

undergruppen England som alltså får bättre poäng än undergruppen Frankrike som 

tillhör den civilrättsliga traditionen. Detta visar att det inte endast är traditionen som 

förklarar skillnaden, det spelar även roll vilken av undergrupperna länderna härstammar 

från.  

4.2.3 Ägarstruktur  

La Porta et. al. (1998) undersöker i sin studie om ägarstrukturer skiljer sig mellan 

länder, och trots att denna undersökning är genomförd för rätt många år sedan är studien 

den senaste som vi har hittat som är applicerbar på vår studie. Precis som då efterlevnad 

av rättsystemet undersöktes delas länderna in i samma grupper som förklarar en del av 

de kulturella skillnader som kan finnas enligt figur 14 och figur 15. För att mäta detta 

index används material från de tio största bolagen i varje land för att se hur 

ägarstrukturen ser ut. Undersökningen visar hur stor andel de tre största aktieägarna 

äger i form av kombinerade äganderisker, så ju högre andel desto mer koncentrerat är 

ägandeskapet och ju lägre koncentrerat ägandeskapet är desto fler aktieägare finns det 

generellt i varje bolag. Enligt Jaggi och Low (2000) bör företag där ägarkoncentrationen 

är låg med många små ägare lämna utförligare upplysningar i sina finansiella rapporter 

för att på så vis tillgodose investerare med den information de behöver. 

Organisationsstrukturer skulle kunna påverka hur viktigt det är för företag att lämna 

information. Vid en hög koncentration av ägandeskap kan det vara möjligt att de få 

ägarna har bättre insyn i företaget och är därmed inte lika beroende av de upplysningar 

som lämnas i de finansiella rapporterna, jämfört med ett företag där 

ägandekoncentrationen är låg med många aktieägare där informationen i de finansiella 

rapporterna är det enda de använder till att basera sina investeringsbeslut på.  

 

Ägarstrukturen i ett land kan påverka graden av information som lämnas av företag, och 

enligt Leuz (2006) går det genom en undersökning i USA bevisa att olikheter i 

ägarstrukturen har ett samband med att företagets ledare använder sig av earnings 

management. Detta innebär att ju mer koncentrerad ägarstrukturen är i ett företag, alltså 

till antalet färre ägare, desto större är sannolikheten att earnings management uppstår i 

företaget. Slutsatsen som går att dra är att beteendet hos företagsledningen påverkas av 

hur ägarstrukturen ser ut, om företaget har många små ägare känner inte ledningen 

samma press att manipulera siffrorna i de finansiella rapporterna. Detta kan alltså 
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innebära att företag med många små ägare inte har samma insyn i företaget och därmed 

inte kontrollerar exakt vad ledningen gör i alla situationer jämfört med företag med få 

och stora ägare som därmed kan ha ett större behov att kontrollera hur allt går till då de 

kan ha satsat allt på ett kort. Även Martin et. al. (2006) instämmer i att ledningens 

beteende kan påverkas av landets kultur. Detta skulle i sin tur kunna påverka graden av 

information som lämnas i noterna till de finansiella rapporterna eftersom företaget då 

måste skriva ut beräkningar och bedömningar.  

 

I undersökningen av La Porta et. al. (1998) sammanställs ägarstrukturen i ett land till ett 

medianvärde som ska förklara hur mycket de tre största aktieägarna i företaget äger 

enligt figur 25. Medianvärdet för alla länder i undersökningen är fyrtiofem procent, och 

när La Porta et. al. (1998) jämför medianvärdet har den Franska undergruppen högst 

ägarkoncentration, medan den Tyska undergruppen har den lägsta ägarkoncentrationen. 

Att den Tyska undergruppen får ett lågt värde beror till största del på att La Portas 

undersökning är utförd på hela världen vilket medför att länder i östra Asien även 

inkluderas i den Tyska undergruppen. De sedvanerättsliga länderna har ett medelvärde i 

mitten vilket återigen visar att indelningen efter tradition inte förklarar hela skillnaden. 

Slutsatsen La Porta et. al. (1998) drar i sin studie visar att hög ägarkoncentration är 

resultatet av att investerare i de länderna skyddas dåligt av det gällande lagsystemet, 

vilket medför att färre personer investerar. Undersökningen som La Porta et. al. (1998) 

gjort visar att länderna 

Storbritannien följt av Frankrike 

och Sverige är de länder med 

lägst ägarkoncentration, de har 

alltså många små ägare. Grekland 

följt av Belgien och Italien har de 

högsta ägarkoncentrationerna 

med få ägare i varje bolag. 

Undersökningen visade att när ett 

land har lågt rättsligt skydd ökar 

ägandekoncentrationen. För en 

komplett sammanställning av 

varje lands index inom varje 

kulturell skillnad, se bilaga 2.  
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Figur 25 –  Diagram ägarstruktur. 
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5. Kapitel 5 - Praktisk metod 

 

Vi kommer göra lådagram för att undersöka om upplysningarna av verkligt värde 

skiljer sig mellan länder. För att upptäcka eventuella samband mellan upplysningar och 

kulturella skillnader kommer vi sedan att genomföra korrelationstester, 

spridningsdiagram och regressionsanalyser i statistikprogrammet Minitab. I detta 

kapitel kommer vi därför gå igenom urvalsprocessen, hur mallen är utformad och 

används, hur datainsamling och bearbetning gått till och därefter vilken access och 

vilka bortfall vi haft. Avslutningsvis kommer vi kritisera det tillvägagångssätt vi valt.  

 

5.1 Urvalsprocess  

I vår undersökning antar vi att olika länder representerar olika kulturer. De länder vi har 

valt att undersöka är de som tillhör Europeiska Unionen, eftersom företag i dessa länder 

enligt lag måste använda sig av redovisningsstandarden IFRS. Vi kommer alltså endast 

att fokusera på en specifik del av världen, vilket innebär att de kulturella skillnader som 

finns mellan länder inom EU kanske inte är lika signifikanta som om vi använt oss av 

länder från olika världsdelar. Kulturella skillnader är stora när jämförelser av länder från 

hela världen görs men eftersom vi endast kommer undersöka Europeiska länder kan de 

kulturella skillnaderna vara mindre påtagliga, men det innebär inte att det inte existerar 

några kulturella skillnader alls. För att undersöka om skillnader i upplysningar beror på 

kulturella skillnader kommer vi att undersöka årsredovisningar från företag inom EU. 

Vi kommer därför göra ett antagande att företag som är registrerade i ett land också 

verksamhetsmässigt påverkas av kulturen i det landet.       

 

Valet av företag som inkluderas i studien baseras på att deras innehav av 

förvaltningsfastigheter måste utgöra minst femtio procent av företagets totala materiella 

tillgångar för att vi ska veta att det är främst förvaltningsfastigheter företaget arbetar 

med och att de därför bör vara vana att redovisa dessa enligt regelverket. När företaget 

har minst femtio procent förvaltningsfastigheter utgör dessa en så pass stor del av de 

totala tillgångarna att en felvärdering av förvaltningsfastigheterna kan ha stor påverkan 

på resultatet, vilket leder till att relevansen att redovisa enligt regelverket är stor. Med 

vana menar vi att reglerna bör vara bekanta och undersökta av företaget och därmed 

antar vi att de ska inneha tillräcklig kunskap för att kunna följa reglerna. Studien är 

tidsbegränsad till år 2010, främst på grund av att vi kan få tillgång till företagens senaste 

finansiella rapporter från det året. Att begränsa oss till året som vi har tillgång till de 

senaste finansiella rapporterna bidrar också till att vi får insyn i hur situationen ser ut i 

dagsläget, nu när det gått sju år sedan implementeringen av IFRS. 

 

Eftersom vi vill undersöka ett specifikt problem har vi valt att göra en totalundersökning 

av vår målpopulation. Detta på grund av att vår population blir så liten med tanke på de 

urval vi måste göra för att endast undersöka företag inom EU som redovisar 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Eftersom vi vill kunna generalisera vårt 

resultat vill vi använda oss av en så stor population som möjligt vilket stödjer valet att 

genomföra en totalundersökning. Det finns egentligen två tillfällen när en 

totalundersökning är försvarbar vid utförandet av en undersökning. Den ena situationen 

är när det finns mindre viktiga delgrupper i population som ska undersökas vilket gör att 

populationen ej kan delas upp. Det andra tillfället är då populationen är så pass liten att 

det faktiskt går att utföra en undersökning på hela populationen utan att det kostar för 

mycket resurser, vilket är situationen i vårt fall (Dahmström, 2011, s. 76).  
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Vår initiala plan var att använda programmet Datastream för att ta reda på vilka 

börsnoterade fastighetsbolag som är verksamma inom den Europeiska Unionen, 

eftersom det är dessa företag som måste följa IFRS. Men på grund av problem med att 

ta fram denna information så har vi istället valt att använda samma lista över företag 

som Sundgren och López (2011), eftersom de har använt material med samma kriterier 

som vi vill använda. Valet att använda sekundärt datamaterial gör vi således för att det 

inte gick att använda Datastream till det vi behövde. Företagen vi ska undersöka är 

fördelade på följande tolv länder efter vi gjort urvalet att enbart inkludera länder inom 

EU som använder verkligt värde som redovisningsmetod; Irland, Storbritannien, 

Belgien, Nederländerna, Frankrike, Grekland, Italien, Danmark, Finland, Sverige, 

Tyskland och Österrike. Detta innebär att vi enbart kommer använda datamaterialet från 

Hofstede et. al. (2011) och La Porta et. al. (1998) på dessa tolv länder.  

 

Den skillnad som uppstår på grund av att vi använder oss av listan över fastighetsbolag 

som Sundgren och López (2011) tagit fram jämfört med om vi kunnat ta fram en egen 

lista är främst att de har listat de företag som fanns den 12:e augusti 2010. Eftersom vi 

kommer undersöka årsredovisningarna från 2010 som vanligtvis speglar 

redovisningsåret från 1:a januari till 31:a december finns den potentiella risken att nya 

bolag med förvaltningsfastigheter över femtio procent av totala materiella tillgångar 

hunnit etablera sig på marknaden innan årsslutet, eller att företag som inte nådde upp till 

femtio procents-gränsen vid datainsamlingen av Sundgren och López (2011) har utökat 

sitt innehav av förvaltningsfastigheter och därmed bör inkluderas. Att inte inkludera alla 

företag som bör inkluderas i populationen kallas statistiskt för undertäckning (Körner & 

Wahlgen, 1998, s. 11). Vi anser dock inte att risken för undertäckning bör vara så stor i 

vårt fall eftersom det rimligtvis inte sker så stora förändringar under fyra och en halv 

månad då fastigheter är dyra att förvärva.  

 

Risken finns också att de företag som den 12:e augusti 2010 hade 

förvaltningsfastigheter som utgjorde över femtio procent av materiella tillgångar har 

minskat sitt bestånd till årsbokslutet för år 2010. Att inkludera dessa företag i 

undersökningen skulle innebära övertäckning (Körner & Wahlgen, 1998, s. 11), alltså 

att företag som inte ingår i den population vi vill undersöka inkluderas. För att motverka 

risken för övertäckning kommer vi kontrollera att företagens förvaltningsfastigheter 

utgör minst femtio procent av totala materiella tillgångar och exkludera företag som ej 

uppnår den gränsen. Då nyetableringstakten för fastighetsbolag är känd för att vara låg 

bör valet att använda oss av datamaterial från Sundgren och López (2011) inte påverka 

undersökningen eller resultatet nämnvärt jämfört med om vi kunnat använda material 

från slutet av 2010.  

 

Sundgren och López (2011) har hämtat sitt datamaterial från databasen Amadeus vilken 

Umeå Universitet inte har tillgång till. För att få rätt typ av företag avgränsade de 

urvalet till vad som blev tvåhundratjugotre fastighetsföretag inom den Europeiska 

Unionen, vilket är samma tillvägagångssätt som vi hade använt om vi tagit fram listan 

själva eftersom vi endast vill undersöka företag som innehar förvaltningsfastigheter. 

Därefter gjordes ett urval av företag som hade minst femtio procent 

förvaltningsfastigheter av totala materiella tillgångar. Dessutom användes endast företag 

som hade sina finansiella rapporter tillgängliga på företagens egna hemsidor för att få 

fullständiga rapporter med tillhörande noter direkt från ursprungskällan, då den anses 

mest tillförlitlig. De utgick från nittiotvå företag som använder verkligt värde som 
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redovisningsmetod innan bortfall exkluderats. Slutsatsen blev att åttiosju företag som 

använder sig av verkligt värde som redovisningsmetod och tjugofem företag som 

använder sig av anskaffningsvärdesmetoden inkluderades i deras undersökning efter att 

bortfall exkluderats.  

 

Eftersom vi vill undersöka upplysningar som gäller verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter kommer vi inte inkludera företag som använder sig av 

anskaffningsvärdemetoden, vilket Sundgren och López (2011) inkluderade i sitt 

datamaterial. Jämförelsen vi vill göra grundar sig i att det finns forskning sedan tidigare 

som visar att det finns skillnader mellan länder gällande exempelvis lagefterlevnad (La 

Porta et. al., 1998; Burgstahler & Hail, 2006; Sundgren & López, 2011). På grund av 

detta vill vi samla in ett datamaterial som täcker flera olika länder med olika kulturer, 

för att se om det existerar någon skillnad i hur redovisningsreglerna följs. Detta gör vi 

genom att inte begränsa oss till någon specifik del av EU utan vi väljer alla länder som 

ingår i EU som det finns material om kulturella skillnader till. Eftersom vi väljer alla 

länder inom EU som utgångspunkt tycker vi att det borde finnas en skillnad i hur 

exempelvis företag i Grekland och Italien redovisar jämfört med företag i Sverige och 

Finland eftersom det material vi undersökt av Hofstede et. al. (2011) och La Porta et. al. 

(1998) visar att det finns kulturella skillnader mellan länder inom EU. När vi valt bort 

de företag som redovisar enligt anskaffningsvärdemetoden startade vi på nittiotvå 

företag fördelat på tolv länder som inkluderas i vår undersökning.   

5.2 Mallen 

För att undersökningen ska ha en hög reliabilitet och vara möjlig för andra forskare att 

replikera skapar vi en mall som vi använder på alla de företag vi inkluderar i studien. I 

mallen finns de kriterier som vi utgår ifrån när vi sedan undersöker de olika företagen. 

Mallen skapar vi med utgångspunkt från de krav som ställs enligt IFRS på de två 

upplysningar vi valt att undersöka som vi redogör för i kapitel 3. Anledningen till att vi 

enbart väljer två av upplysningarna är som sagt att vi vill undersöka den mest 

tolkningsbara upplysningen och en av de med mindre tolkningsutrymme. Vid 

utformandet av mallen undersöker vi informationen i noterna i några av de 

fastighetsbolag som ska ingå i undersökningen för att försäkra oss om att vi med hjälp 

av mallen får fram den information vi behöver. Eftersom informationen som företagen 

lämnar kan tänkas skilja sig avsevärt mellan länder så har vi vid utformandet av mallen 

undersökt finansiella rapporter från alla de länder som kommer inkluderas i 

undersökningen för att mallen ska vara så bra anpassad som möjligt och på så vis 

generera ett mer givande resultat. Det leder också till att vi är säkra på att mallen är 

applicerbar på hela undersökningsgruppen. Vi rådfrågar även Stefan Sundgren som är 

professor i företagsekonomi inom redovisning vid Umeå Universitet för att utforma 

delen av mallen som behandlar de betydande antaganden som företagen måste upplysa 

om. Trots att vi ber om någon annans åsikt är mallen ändå baserad utifrån vad vi själva 

anser vara betydande antaganden. Enligt Körner och Wahlgren (1998, s. 13) kan 

abstrakta eller tolkningsbara begrepp som betydande antaganden operationaliseras och 

göras om till något mätbart. Vi har valt att sätta upp speciella kriterier för vad vi anser 

vara betydande antaganden, vilket konkretiserar begreppet och gör det mätbart. Körner 

och Wahlgren (1998, s. 13) understryker att det är viktigt att det vi mäter verkligen 

speglar det initiala begreppet, vi har därför varit väldigt noggranna när vi utformat 

mallen för att vara säkra på att vi genom att använda den mäter rätt saker. Mallen vi 

använt finns bifogad i bilaga 3.   
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5.3 Datainsamling och kodning 

Datainsamlingen ska vi genomföra på nittiotvå företag fördelat på tolv länder inom 

Europeiska Unionen. De tolv länderna är Irland, Storbritannien, Belgien, 

Nederländerna, Frankrike, Grekland, Italien, Danmark, Finland, Sverige, Tyskland och 

Österrike. Anledningen till att vi undersöker dessa länder är att de alla är medlemmar i 

EU, finns med i vårt datamaterial samt att det finns material om kulturella skillnader 

tillgängligt för dessa länder. Det vi ska undersöka är hur mycket information företagen 

lämnar i sina noter vad det gäller verkligt värde av förvaltningsfastigheter, och därmed 

se om det finns någon skillnad mellan länderna. Genom att använda den mall vi skapat 

har vi kodat upplysningarna som företagen lämnar. Vi kommer som vi tidigare nämnt 

endast att undersöka två av de upplysningar som måste lämnas enligt IFRS. De 

upplysningar vi kommer undersöka är IAS 40 pkt. 75d-e som handlar om vilka metoder 

företagen använt och vilka betydande antaganden de tillämpat när de fastställt det 

verkliga värdet samt i vilken utsträckning de använt sig av oberoende värderingsmän. 

Mallen kommer vi sedan använda på hela urvalet. Fördelningen i figur 26 visar att 

variationen i antal företag per land är väldigt stor mellan de länder som ingår i 

datainsamlingen. Det gör det svårt för oss att säga att vi har ett representativt urval för 

varje land, särskilt gällande de 

länder som endast har ett 

företag. Vår datainsamling är 

genomförd på alla företag som 

uppfyller vårt urval, men att 

göra en analys för varje land 

som endast har ett företag blir 

svår att göra. Det okända landet 

är ett företag som genomgått 

omstruktureringar vilket 

innebär att vi inte kan vara 

säkra på vilket land företaget 

tillhör.  För en komplett lista 

över de företag som ingår i 

datainsamlingen se bilaga 4.  

 

Enligt den första punkten, IAS 40 pkt.75d, framgår att företag ska upplysa om vilka 

metoder och vilka betydande antaganden de använt för att fastställa verkligt värde på 

sina förvaltningsfastigheter. När det kommer till vilka metoder som använts har vi valt 

att dela upp metoderna enligt de valmöjligheter som tillåts enligt IAS 40 pkt. 46 enligt 

tabell 1.  

Metoder för beräkning av verkligt värde  
Metod A - Aktuella priser på en aktiv marknad 

Metod B - Senaste priser för liknande fastigheter på en mindre aktiv marknad 

Metod C - Diskonteringsmodell 

 

Vid kodningen får företagen en etta (1) på den eller de metoder som företaget använt 

och en nolla (0) på resterande. Om företaget inte uppgett vilken metod som använts får 

företaget ett streck (-) i alla tre kolumner. Till dessa värden kommer vi addera resultatet 

från betydande antaganden och oberoende värderingsman för att skapa en skala som 
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Figur 26 –  Diagram antal företag per land.  

Tabell 1 –  Metoder för beräkning av verkligt värde. Källa: IAS 40 i IFRS -

volymen, 2011, pkt. 46  
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visar vilket totalt värde företagets lämnade upplysningar ger.  

 

Enligt IAS 40 pkt. 75d ska företagen också upplysa om vilka betydande antaganden de 

gjort för att fastställa det verkliga värdet. Eftersom det inte finns specificerat i IFRS vad 

de betydande antagandena är så har vi med grund i de antaganden Nordlund (2010) 

belyser bestämt att i vår undersökning är de antaganden vi anser betydande för företag 

följande, se figur 27.  

 

 

Företag som använder metod A bör upplysa om aktuella priser på liknande fastigheter 

och upplysa om de justeringar som gjorts exempelvis på grund av annat skick eller läge, 

summan av justeringarna samt en uppdelning av segment med tillhörande verkligt 

värde. Det är viktigt att upplysa om de aktuella priserna som finns på marknaden samt 

de justeringar som företaget har gjort utifrån det aktuella priset för att investerare på så 

vis ska få reda på det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna och hur det värdet är 

beräknat, eftersom det kan ha en stor påverkan på resultatet. Även hur fastigheterna är 

uppdelade i segment är viktigt för att förstå skillnaden i läge och användningsområde, 

då det är en faktor som påverkar värdet.  

 

För de som valt metod B bör betydande antaganden vara senaste priser för liknande 

fastigheter samt de justeringar som gjorts med hänsyn till skillnaden som finns mellan 

den fastighet det finns prisuppgift på och den fastighet som företaget innehar, och då 

även summan av denna justering för att veta hur stor påverkan det har på värdet. Det är 

dessutom viktigt att företagen gör en uppdelning av det verkliga värdet för varje 

segment då värdet kan skilja sig avsevärt mellan olika typer av fastigheter eller städer. 

Anledningen till varför vi anser detta som betydande antaganden är att de behövs för att 

förstå hur det verkliga värdet är beräknat.  

 

Företag som använder en diskonteringsmodell, metod C, bör upplysa om vilken 

diskonteringsränta som används eftersom denna påverkar hela resultatet av 

beräkningen, och om någon uppdelning gjorts av segment för att förstå antaganden om 

marknadens situation. Även en uppdelning av diskonteringsräntan på varje segment är 

intressant eftersom detta kan skilja sig avsevärt mellan städer och typ av fastighet. Det 

bör dessutom framgå vilken prognoshorisont som antagits eftersom det visar hur 

mycket och vilka betalningsströmmar företaget måste nuvärdesberäkna.  

 

Vi kommer även undersöka om företagen använder en oberoende extern värderingsman 

vid fastställandet av verkligt värde. Det vi kommer att undersöka är om företagen till att 

Metod A  

Aktuella priser på en aktiv 
marknad 

- Aktuella priser 
- Vilka justeringar 

- Summa av justeringar 
- Uppdelning i segment 

Metod B  

Senaste priser på en mindre aktiv 
marknad 

- Senaste priser 
- Vilka justeringar 

- Summa av justeringar 
- Uppdelning i segment 

Metod C  

Diskonteringsmodell 

- Diskonteringsränta  
- Uppdelning  

 - Uppdelning av 
diskonteringsränta i 

segment 
- Prognoshorisont 

Figur 27 –  Viktiga antaganden för beräkning av verkligt värde.  
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börja med har lämnat någon information om vem som gjort beräkningen, och vi 

kommer då att använda en kolumn för extern värderingsman. Företagen får en etta (1) 

om de lämnat information om att en extern värderingsman använts och i hur stor 

utsträckning värderingsmannen använts. Om företagen uppgett att de använder en 

extern värderingsman men ej till vilken grad får de en nolla (0). Slutligen så får 

företagen ett streck (-) om ingen information lämnats om att en extern värderingsman 

används. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 68-69) görs en observation i förhållande till 

en variabel vid en tidpunkt i en tvärsnittsdesignad undersökning. I vår undersökning är 

det företagen som undersöks, medan våra observationer är de upplysningar som lämnas 

vilket enkelt kan förklaras med hjälp av en datarektangel. Varje företag kommer få ett 

värde per observation, antingen är värdet uppfyllt (1) eller så saknas betydande 

information (0) eller så har företaget inte angett någon information alls (-). Vi kommer 

sedan att lägga ihop resultaten från båda upplysningarna vi undersöker och därmed få 

ett totalt värde på hur mycket upplysningar som lämnas av varje företag. Det innebär att 

vi får en skala på upplysningar från vår undersökning där det går att bestämma det totala 

värdet av företagens lämnande av upplysningar. Skalan baseras på värden från noll till 

sex där noll innebär att företaget inte uppfyller något krav på upplysningar, medan sex 

betyder att alla krav på lämnade upplysningar är uppfyllda.   

 

När vi gör undersökningen kommer vi börja med att söka på nyckelord i varje 

årsredovisning, dessa ord är; investment property, investment properties, segment, 

discount rate, external respektive i svenska årsredovisningar; förvaltningsfastighet, 

förvaltningsfastigheter, segment, diskonteringsränta, extern. Detta gör att vi snabbt kan 

hitta den information vi behöver, men vi kommer även komplettera sökningen med att 

läsa igenom årsredovisningarna manuellt minst en gång per företag för att se om det 

finns fler noter att kontrollera som bidrar med viktig information men som inte 

innehåller de nämnda sökorden. Vi gör på detta sätt för att hitta all den information som 

rör förvaltningsfastigheter eftersom den kan vara utspridd på flera olika ställen i 

årsredovisningen.   

5.4 Databearbetning 

Vi kommer att använda oss av Excel när vi samlar in all data, men när vi ska bearbeta 

materialet kommer vi att använda statistikprogrammet Minitab. Det viktigaste för oss 

för att kunna besvara vår frågeställning är att undersöka hur de lämnade upplysningarna 

skiljer sig mellan länder. För att göra detta kommer vi för varje land skapa ett lådagram 

med tillhörande statistik för att sedan analysera främst medelvärde, median och 

spridning. Därefter kommer vi jämföra dessa värden mellan länderna för att förklara 

vilket resultat vi kommer fram till. Själva lådagrammet ger oss svaret på vår 

problemformulering, men det förklarar inte varför eventuella skillnader finns vilket 

även det är vårt syfte. Detta innebär att vi kommer komplettera lådagrammen med 

korrelationstester och regressionsanalyser. Vi kommer även analysera den beroende 

variabeln mot de oberoende variablerna i ett spridningsdiagram för att se om det finns 

något linjärt samband för att kunna gå vidare med att göra korrelationstester och 

regressionsanalyser.  

 

De förklaringsvariabler vi kommer använda oss av är de vi diskuterat i kapitel 4, vilka 

är maktdistans, individualism, maskulinitet, osäkerhetsundvikande, långsiktig 

inriktning, eftergivenhet, effektivitet i rättsväsendet, rättssäkerhet, rättsäkerhet 2011, 

korruption, korruption 2010, ingen expropriation, ingen expropriation 2012, 

avtalsgenomförande, lagefterlevnad och ägarstruktur. Det datamaterial vi samlat in och 



  49 

de förklaringsvariabler i form av kulturella skillnader som vi kommer använda oss av 

klassas som kvotskalevariabler, vilket innebär att de kan rangordnas, att det finns en 

absolut nollpunkt och att en skillnad mellan två tal är lika stor oberoende av vart på 

skalan talen befinner sig (Edling & Hedström, 2003, s. 17). När vi ska analysera 

kvotskalevariabler är det mest lämpligt att göra det med hjälp av en korrelationsanalys 

och regressionsanalys (Ruist, 1990, s. 61).  

 

För att presentera våra resultat från undersökningen kommer vi att analysera varje land 

för sig i lådagram. Lådagrammet ger oss en tydlig bild över medianen och spridningen 

gällande lämnade upplysningar i varje land (Körner & Wahlgren, 1998, s. 52-53). I 

lådagrammet ser vi även det högsta och lägsta värdet plus eventuella uteliggare. Det 

högsta och lägsta värdet kan utläsas i slutet och början av linjen i lådagrammet, medan 

en uteliggare blir en prick eller en stjärna i diagrammet. Spridningen kan utläsas genom 

att undersöka hur stort avståndet är mellan kvartilerna (Körner & Wahlgren, 1998, s. 

52-53). Kvartilerna innehåller femtio procent av de undersökta värdena, så ju större 

avståndet är mellan kvartilerna och medianen som är i mitten desto större är 

spridningen. Med hjälp av Minitab kan vi även märka ut medelvärdet för varje land i 

lådagrammen, vilka vi sedan kommer undersöka och jämföra länderna emellan. Detta 

innebär att lådagrammen blir det viktigaste verktyget för att presentera vårt 

undersökningsresultat och för att kunna visa om det finns några eventuella skillnader i 

hur företag inom EU lämnar upplysningar.  

 

Vi kommer att använda en signifikansnivå på fem procent i alla våra statistiktester, 

vilket enligt Ruist (1990, s. 75) är den vanligaste signifikansnivån att använda. 

Anledningen till att vi inte väljer en högre signifikansnivå är att vi vill att de modeller vi 

testar ska ge en tillförlitlig bild av verkligheten. Detta kopplat till att vi har ett i 

slutändan litet urval, om vi tänker oss antal företag per land, vilket gör att vi vill vara 

säkra på att urvalet vi har och de kulturella skillnaderna vi testar mot upplysningarna 

ska vara relevanta och signifikanta. Vi kommer först att göra ett korrelationstest på 

varje enskild kulturvariabel och ställa dessa mot upplysningarna som lämnats för att se 

om kulturella skillnader korrelerar med lämnande av upplysningar. Därefter kommer vi 

att testa de variabler som korrelerar med upplysningarna i en enkel regressionsanalys 

för varje enskild kulturvariabel ställt mot upplysningar för att se om detta kan förklara 

den eventuella variationen i datamaterialet. Vi kommer även att göra en multipel 

regressionsanalys för alla de variabler som visar en korrelation med upplysningar för att 

se om dessa tillsammans kan förklara de eventuella skillnaderna. Eftersom vi använder 

det datamaterial vi samlar in till att sammanställa en skala så kan vi använda oss utav 

linjära och multipla regressionsanalyser, trots att vi från början utgår från ettor och 

nollor så gör skalan det statistiskt möjligt att göra på detta sätt istället för att använda en 

logistisk regressionsanalys. Då vi gör korrelationstester och regressionsanalyser blir 

konsekvensen att vi inte längre kan se hur varje land påverkas, den indelningen 

försvinner på grund av modellens uppbyggnad. Men eftersom vi först kommer göra 

lådagram så kan vi tillsammans med det resultatet koppla de eventuella skillnader vi 

hittar i lämnade upplysningar till att med hjälp av korrelationstesterna och 

regressionsanalyserna förklara varför dessa eventuella skillnader uppstår även om vi 

inte kan koppla slutresultatet till hur situationen ser ut i varje land.  

 

I korrelationstestet som är utformat som en korrelationsmatris kommer vi förutom att 

undersöka om P-värdet, signifikansen, understiger signifikansnivån också analysera 

korrelationskoefficienten som uppstår mellan variablerna. Korrelationskoefficienten, 
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Pearsons r, visar om vi kan beskriva resultatet som en linjär linje där sambandet 

antingen är negativt eller positivt (Körner & Wahlgren, 1998, s. 71). 

Korrelationskoefficienten har ett värde mellan noll (0) och ett (1) vid ett positivt 

samband, och ett värde mellan noll (0) och minus ett (-1) vid ett negativt samband. 

Detta innebär att ju närmare ett eller minus ett korrelationskoefficienten är desto 

starkare linjärt samband finns det mellan upplysningar och kulturella skillnader, och ju 

närmare noll desto svagare samband. Det är dock viktigt att understryka att ett starkt 

linjärt samband inte per automatik innebär att den ena variabeln orsakar den andra 

variabeln (Anderson et. al., 2007, s. 95), vilket är anledningen till att vi efter 

korrelationstestet kommer att göra regressionsanalyser som vi sedan kommer att 

analysera för att eventuellt kunna upptäcka ett orsak-verkan-samband. När vi ska 

kontrollera om det finns någon korrelation mellan variablerna så kommer vi även att 

undersöka de korrelerade variablernas spridningsdiagram. Spridningsdiagrammet kan 

förklara om relationen mellan variablerna kan förklaras som en linjär relation, 

alternativet är att det inte finns någon relation eller att det finns en relation i form av en 

kurva (Befring, 1992, s. 118). Håller sig observationerna i en ungefärlig linjär riktning 

så kan vi bekräfta att eventuella korrelationssamband stämmer.  

 

När korrelationskoefficienten har ett värde nära ett (1) eller minus ett (-1) är det enkelt 

att dra slutsatsen att det förekommer en stark korrelation mellan variablerna. Det är 

dock svårare att dra gränsen för vad som anses som korrelation när värdena ligger 

någonstans mitt emellan dessa tal (Rovine & Von Rye, 1997). Att korrelation inte har 

någon självklar tolkning är något som kritiserats (Rodgers & Nicewander 1988), och det 

faktum att det inte finns några bestämda gränsvärden gör att värdena måste utvärderas 

av de som gör undersökningen. Enligt Hinkle, Wiersma, & Jurs (1988, refererad i 

Children´s Mercy 1, 2008) är det tveksamt att det finns något samband mellan två 

variabler om korrelationskoefficienten ligger mellan -0,3 och 0,3. En korrelation mellan 

0,3-0,7 tyder på ett svagt positivt samband och en korrelation mellan -0,3 till -0,7 

indikerar ett svagt negativt samband, medan en korrelation som överstiger 0,7 eller 

understiger -0,7 visar att det finns ett starkt samband mellan variablerna (Children´s 

Mercy 2, 2008). Vi kommer därför sätta en gräns att korrelationen mellan upplysningar 

och en kulturvariabel måste överstiga 0.3 eller understiga -0.3 för att vi ska anse att det 

finns någon typ av linjärt samband tillsammans med signifikansnivån på 0.05. När vi 

undersöker en eventuell korrelation mellan våra oberoende kulturvariabler kommer vi 

att anse att två variabler korrelerar starkt med varandra om korrelationskoefficienten 

överstiger 0,7 eller understiger -0,7. Vi har alltså satt ett högre gränsvärde för 

korrelation kulturvariablerna emellan än mellan de enskilda variablerna och 

upplysningar. Detta beror på att vi vill inkludera alla de variabler som visar på 

korrelation, även om den är svag, när vi undersöker om det finns något linjärt samband 

mellan upplysningar och kulturvariabeln. När vi istället undersöker en eventuell 

korrelation mellan två kulturvariabler vill vi vara helt säkra på att korrelationen är 

tillräckligt stark för att kunna utesluta den ena variabeln i regressionsanalysen, vilket 

gör att vi valt ett högre gränsvärde för korrelationen kulturvariablerna emellan.  

 

Tre av kulturvariablerna har index både från La Portas klassificering och från nyare 

mätningar gjorda mellan 2010-2012. Vi kommer att utföra korrelationstestet på alla 

kulturvariabler men på de tre där det även finns nyare index kommer vi endast att 

inkludera de senaste mätningarna i en fortsatt regressionsanalys då vi anser att de 

siffrorna är mer relevanta att använda. På liknande sätt kommer vi inte att använda en 

variabel i regressionsanalysen om senaste index visar att det inte finns en korrelation 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=15&sid=924e77c2-7ed5-4d7f-9721-95a9e291e6e5%40sessionmgr13&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d
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trots att upplysningarna korrelerar med variabeln när klassificeringen av La Porta et. al. 

(1998) använts.     

 

Efter korrelationstestet kommer vi som sagt göra en enkel linjär regressionsanalys på de 

eventuella variabler som korrelerar med upplysningar. Formeln för den enkla linjära 

regressionsmodellen ser ut på följande sätt: 

 

 

Symbolen  representerar regressionslinjens lutning vilket innebär att om  är positiv 

så finns ett positivt linjärt samband mellan de två variabler som mäts och är  negativ 

är sambandet negativt. Om  antar värdet noll så betyder det att det inte finns något 

samband mellan i vårt fall upplysningar och den kulturvariabel som undersöks 

(Anderson et. al., 2007, s. 497). Även vid analysen av den enkla regressionsmodellen 

kommer vi att undersöka P-värdets proportion i jämförelse med signifikansnivån samt 

utvärdera hur mycket den enskilda kulturvariabeln kan förklara sambandet med 

upplysningar med hjälp av determinationskoefficienten (r2). 
Determinationskoefficienten förklarar hur stor del av variationen i det linjära sambandet 

mellan den beroende variabeln upplysningar som förklaras av den oberoende variabeln 

som i vårt fall är kulturella skillnader (Körner & Wahlgren, 1998, s. 71). Så ju högre 

determinationskoefficient desto bättre förklaras det linjära sambandet mellan de 

variabler vi ställer mot varandra. Därmed kommer vi tolka ett värde nära noll som en 

dålig förklaring till eventuella skillnader i de lämnade upplysningarna. 

 

Efter den enkla linjära regressionsanalysen kommer vi som vi tidigare nämnt göra en 

multipel regressionsanalys med upplysningar som den beroende variabeln och de 

kulturvariabler som var signifikanta i korrelationstestet som oberoende variabler. Med 

hjälp av regressionsanalysen får vi reda på om kulturvariablerna som eventuellt 

korrelerar med upplysningar tillsammans kan förklara variationen i upplysningarna. 

Den multipla regressionsmodellen ser ut enligt följande: 

 

 

När vi utvärderar den multipla regressionen kommer vi inleda med att undersöka om P-

värdena för de olika kulturvariablerna är signifikanta eller inte. Detta innebär att om vi 

exempelvis hittar tre variabler som korrelerar med upplysningar men den ena variabeln 

har ett P-värde på över fem procent kommer vi inte att använda den som en förklarande 

variabel till eventuella skillnader i de upplysningar som lämnas. Vi kommer också att 

utvärdera determinationskoefficienten (r2). När vi undersöker 

determinationskoefficienten för den multipla regressionen kommer vi att använda oss av 

den justerade r2 istället för den vanliga eftersom den justerade är anpassad till det 

faktum att det är fler än en oberoende variabel med i formeln, vilket medför att det finns 

en risk att överskatta sambandet om man använder sig av den vanliga 

determinationskoefficienten (Anderson et. al. 2007, s. 570).   

 

När vi ska utföra den multipla regressionsanalysen ingår flera oberoende variabler, och 

Formel 1 –  Enkel regressionsanalys. Källa: Anderson et. al., 2007, s.496.  

Formel 2 –  Multipel regressionsanalys. Källa: Anderson et. al., 2007, s. 560.  
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risken finns då att dessa variabler är korrelerade med varandra, så kallad 

multikollinearitet (Anderson et. al., 2007, s. 577). Multikollinearitet kan leda till att 

regressionsmodellen inte är tillförlitlig vilket i sin tur kan leda till att vi drar felaktiga 

slutsatser. För att motverka risken för multikollinearitet kommer vi att skapa en 

korrelationsmatris över alla oberoende variabler där en av de variabler som eventuellt 

visar på korrelation med en annan kommer att exkluderas från den multipla 

regressionsanalys vi sedan kommer att genomföra. Det är således då vi kommer att 

använda en gräns på 0,7/-0,7 för korrelationskoefficienten för att ta bort de 

kulturvariabler som har en stark korrelation.  

 

Datamaterialet vi använder oss av antar olika värden, och enligt Anderson et. al. (2007, 

s. 83) måste vi vara observanta och undersöka eventuella extremvärden extra noggrant. 

Extremvärdena kan vara antingen ovanligt små eller ovanligt stora, och kallas för 

uteliggare. Varje enskild observation med ett extremvärde måste undersökas närmare 

för att fastställa att värdet inte är felaktigt infört i statistikprogrammet (Anderson et. al., 

2007, s. 83) . Om vi stöter på eventuella uteliggare när vi utför våra regressionsanalyser 

kommer vi därför att utvärdera varje värde individuellt för att försäkra oss om att vi inte 

av misstag använt ett felaktigt värde, och upptäcker vi att detta är fallet så kommer vi 

ändra värdet till det korrekta och sedan göra om regressionsanalysen. Upptäcker vi 

istället att värdet var korrekt infört så får extremvärdena vara kvar. För att upptäcka 

eventuella uteliggare kommer vi att analysera de standardiserade residualerna med hjälp 

av Minitab, där värden större än 2 eller värden mindre än -2 klassas som uteliggare och 

måste undersökas vidare (Anderson et. al., 2007, s. 542).   

5.5 Access 

Vår initiala tanke var att använda oss av databasen Datastream för att ta fram alla 

fastighetsbolag inom EU vars förvaltningsfastigheter utgör över femtio procent av totala 

materiella tillgångar. Trots att vi läst manualer, sett instruktionsvideor och kontaktat en 

utbildare i Datastream för att få hjälp var det tyvärr inte möjligt att genom databasen få 

fram den information vi behövde. Som vi tidigare nämnt fick vi tillgång till det 

datamaterial som Sundgren och López (2011) använt sig av vilket vi istället kommer att 

basera vår undersökning på.  

 

Andra problem vi kan tänkas stöta på är företag som inte har någon hemsida, att 

företaget inte längre finns, att årsredovisningen inte finns på engelska eller att det inte 

går att hitta igen någon årsredovisning på hemsidan. Företag inom EU som måste 

använda IFRS bör vara så pass stora att alla årsredovisningar ska finnas att tillgå på 

engelska, men det garanterar inte att sådant är fallet.  

5.6 Våra bortfall  

En del företag har inte uppgett viss information och således fått ett streck (-), och 

klassas därför som bortfall (Körner & Wahlgen, 1998, s. 12). Vissa företags 

årsredovisningar finns inte tillgängliga på engelska utan enbart på det inhemska språket 

i landet, och klassificeras därför också som bortfall. Eggeby och Söderberg (1999, s. 44) 

påpekar att det är viktigt att reflektera över vilka konsekvenser som bortfall kan 

generera och hur bortfall påverkar resultatet. Det är främst företag i Frankrike som inte 

har sina finansiella rapporter tillgängliga på engelska, vilket kan bottna i landets 

kulturella inställning att starkt värna om det egna språket. Totalt var det tjugosju företag 

som vi ej kunde avläsa informationen på, ej kunde hitta årsredovisningarna till eller som 

inte hade någon tillgänglig hemsida. Vi har valt att inte försöka översätta 

årsredovisningarna med hjälp av översättningsprogram eller liknande eftersom vi anser 
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att tillförlitligheten och trovärdigheten i undersökningen skulle kunna undermineras 

eftersom vi skulle kunna tolka språket fel.  

 

Ett stort bortfall kan enligt Körner och Wahlgren (1998, s. 12) leda till ett mindre 

tillförlitligt resultat från undersökningen. Vårt bortfall kan anses vara ett lågt antal men i 

förhållande till vårt ursprungliga urval är det relativt stort och resulterade i att femtiosex 

företag från elva länder blev kvar, då inget av företagen i Nederländerna hade sin 

årsredovisning tillgänglig på engelska. Eftersom vi valt hela populationen som vårt 

urval finns det ingenting vi kan göra för att förändra att det blir ett sådant relativt stort 

bortfall. Alternativet hade varit att inte dra samma hårda gräns från början när vi gör 

vårt urval, men det resulterar endast i att vi inte kommer mäta det vi vill mäta och 

dessutom får vi inte ett representativt urval för problemformuleringen vi har.  

 

Eftersom bortfallen skapar en ojämn fördelning av antal företag per land är det svårt att 

säga att ett företag kan representera ett helt land, men eftersom vi gör en 

totalundersökning går det inte att förändra utfallet. Alternativet hade varit att skapa 

kluster och därmed slå ihop vissa länder med varandra, men när vi testade detta med 

indelningen som La Porta et. al. (1998) gjort så såg vi för stora olikheter mellan länder 

som tillhörde samma kluster vilket skapade en utjämning av medelvärdet istället för att 

stärka värdena. Vi väljer att inkludera alla länder som underlag i regressionsanalyserna 

men i jämförelsen mellan länder i lådagrammen kommer vi inte analysera länder som 

endast har ett eller två företag som ska representera hela landet eftersom vi kan inte säga 

att så få företag är representativt för ett helt land. Att vi inkluderar alla länder i 

regressionsanalyserna beror på att vi vill fånga upp alla kulturella skillnader som kan 

finnas mellan företagen i de olika länderna. Skulle vi exempelvis välja bort Italien i 

regressionsanalyserna kommer inte landets kulturvariabler vara med för att förklara 

eventuella skillnader i lämnade 

upplysningar mellan länder, och 

vi får då ännu färre länder från 

södra Europa med i 

undersökningen. Dessutom har 

just Italien relativt extrema 

värden på vissa variabler såsom 

lagefterlevnad, vilket gör att en 

exkludering av landet skulle 

innebära att ett land som själv 

visar på en stor kulturell 

skillnad jämfört med 

exempelvis Sverige försvinner. 

Se figur 28 för en fördelning 

över antal företag per land efter 

urval och bortfall och bilaga 5 

för en lista över företagen.  

5.7 Kritik mot tillvägagångssätt 

Kritik som finns mot vårt valda tillvägagångssätt är att vi använder oss av sekundärt 

datamaterial och sekundärdata. Datamaterialet som vi använder är inte framtaget av oss 

själva vilket innebär att det ursprungliga syftet med materialet skiljer sig från vårt syfte, 

vilket även gäller för sekundärdatat vi använder (Befring, 1992, s. 65; Dahmström, 

2011, s. 130). För att förtydliga så räknar vi vårt sekundära datamaterial som listan med 
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Figur 28 –  Antal företag per land efter bortfall.  
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företag vi använt oss av som är framtagen av Sundgren och López (2011), och syftet 

med deras undersökning skiljer sig en del från vårt syfte. Deras syfte var att undersöka 

om förvaltningsfastigheter i Europa var övervärderade under den senaste finanskrisen, 

och för att ta reda på detta tog de fram en lista över alla fastighetsbolag inom EU. Det vi 

var tvungna att göra för att anpassa materialet till vår undersökning var endast att 

begränsa det ytterligare. Det datamaterial som förklarar kulturella skillnader anser vi 

vara sekundärt datamaterial eftersom vi ej själva genomfört undersökningarna. Det 

innebär att syftet de undersökningarna haft om att mäta kulturella skillnader skiljer sig 

från vårt syfte som är att använda materialet till att visa på vad som kan förklara 

eventuella skillnader i upplysningar. Även de årsredovisningar vi gått igenom och 

analyserat med hjälp av vår mall ser vi som sekundärdata. Detta eftersom det är 

företagen som sammanställt årsredovisningarna, gjort beräkningarna och valt den 

information som lämnas vilket påverkar den data vi samlar in från dessa. Men eftersom 

vårt syfte är att undersöka skillnader i vilken information som lämnas är det en 

förutsättning att undersöka den allmänt tillgängliga informationen även om denna skulle 

kunna vara missvisande. 

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot val av praktisk metod är att vi utför 

undersökningen med en tvärsnittsdesign. Detta kan enligt Bryman och Bell (2005, s. 66) 

göra att det inte går att säga om eventuella samband är kausala, vilket påverkar den 

interna validiteten, eftersom vi endast studerar relationen mellan variablerna. Det vi kan 

säga är om det eventuellt finns kopplingar mellan den grad av upplysningar som företag 

i olika länder lämnar och kulturella skillnader, men vi kan inte vara säkra på att det är 

ett orsak-verkan-samband vilket är viktigt att komma ihåg när resultatet av 

undersökningen analyseras. Risken är att de eventuella samband vi hittar i vår 

korrelationsmatris inte är kausala, utan är vad Eggeby och Söderberg (1999, s. 133) 

kallar skensamband. Samtidigt finns det en möjlighet att ett visst orsakssamband finns, 

det är dock svårt för oss att tydligt uttala oss om detta eftersom vår undersökning är 

gjord vid en tidpunkt och kultur är inte en tidsbunden händelse. Det innebär däremot 

inte att kultur inte kan påverka hur företag redovisar sin finansiella ställning, men det 

kan hända att dessa variabler inte har en kausal relation. Även om korrelationstesterna 

och regressionsanalyserna visar att det finns ett samband så kan det innebära att det 

endast är ett statistiskt samband (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 133).  

 

Det går även att rikta kritik mot sättet vi bygger upp vår skala i undersökningen. 

Eftersom vi initialt utgår från att i princip mäta ettor och nollor hade det självklara valet 

varit att göra en logistisk regressionsanalys om vi hade stannat där (Anderson et. al., 

2007, s. 598). Men eftersom vi vill mäta om kraven för varje metod att redovisa verkligt 

värde är uppfylld innebär det att vi inte endast kan säga att kravet är uppfyllt eller inte, 

utan vi kan då säga till hur stor del kraven är uppfyllda. Hade vi stannat vid att enbart 

säga att antingen är kraven uppfyllda eller inte så hade det som sagt passat bäst att göra 

en logistisk regressionsanalys. Vi utför istället undersökningen på ett sådant sätt att vi 

skapar en skala genom att säga att exempelvis tre av sex upplysningar är lämnade. 

Problemet är att vi inte har hittat någon källa på hur vi bör bygga vår skala eller om det 

går att skapa en skala utefter våra initiala ettor och nollor. I brist på litteratur som säger 

emot vårt val att göra en skala antar vi att det är genomförbart. Skulle dock detta vara 

ett felaktigt sätt att skapa en skala så innebär det att de korrelationstester och 

regressionsanalyser vi använder för att förklara resultatet inte är statistiskt tillförlitliga.  
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6. Kapitel 6 - Empiri och Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet från vår studie samt analysera de 

resultat vi fått fram. Vi kommer först gå igenom resultatet beskrivet i lådagram, 

därefter presentera vad vår korrelationsmatris visade följt av en genomgång av de 

enkla linjära regressionsanalyser på de korrelerande variablerna och en multipel 

regressionsanalys där alla korrelerande variabler undersöks i samma modell. Varje 

resultat kommer vi att analysera direkt efter vi framställt resultaten.  

 

6.1 Resultat av lådagrammen 

Det vi började med att göra var att undersöka alla de femtiosex företag som återstod 

efter urvals- och bortfallsprocesserna för att få veta hur mycket upplysningar varje 

företag lämnade. Eftersom vårt datamaterial med företag är indelat utefter vilket land 

företagen är registrerade i så använde vi oss av funktionen lådagram i Minitab för vart 

och ett av de elva länderna. Att dela upp företagen i de länder de är registrerade i 

innebär att vi får veta till vilken grad varje land lämnar upplysningar, men det innebär 

som vi nämnt också att antalet företag per land varierar. Detta skulle kunna innebära att 

den skillnad vi upptäckt mellan länder beror på att fördelningen av antal företag per 

land påverkar resultatet lika mycket som de förklaringsvariabler i form av kulturella 

skillnader som vi använder oss utav. Anledningen till att vi redovisar vår undersökning i 

form av lådagram beror på att vi tydligt vill visa vilka resultat vår undersökning ger. De 

värden vi kommer fokusera på att förklara är framförallt medelvärdet, medianen och 

standardavvikelsen. Resultatet av undersökningen varierar avsevärt mellan länderna 

vilket innebär att vi kommer dela upp och förklara varje land för sig i förhållande till de 

andra länderna. Genom att analysera resultatet av undersökningen med hjälp av 

lådagram så kan vi se till vilken grad som upplysningar av verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter lämnas i varje land. Se bilaga 6 för all statistik och varje 

lådagram för sig samt figur 29 för en överblick av alla lådagram.  
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Resultatet över Belgiens upplysningar blev att de fyra företagen vi undersökte fick både 

ett medelvärde och medianvärde på 3 poäng i lämnade upplysningar. Samtidigt kan vi 

se att det är väldigt stor skillnad mellan lägsta och högsta värdet på lämnade 

upplysningar, vilket visar en hög standardavvikelse. Undersökningen visar att i Belgien 

varierar graden av lämnade upplysningar avsevärt. Spridningen skapas av att vi fick så 

olika resultat per företag, vilket gör att lådagrammet blir väldigt utdraget. Däremot visar 

spridningen i lådagrammet att skillnaden mellan höga och låga värden varierar på 

samma sätt, vilket ger en relativt symmetrisk figur.  

 

Resultatet för de tre företag vi undersökt i Finland resulterade i ett medelvärde på 4,333 

poäng och en median på 4 poäng i lämnade upplysningar. Standardavvikelsen är lite 

högre än genomsnittet och detta i samband med att vi endast kunnat undersöka så få 

företag så är spridningen ganska stor då de lämnade upplysningarna varierar mellan 3 

till 6 poäng. Eftersom vi har så få undersökta företag i Finland påverkar varje enskilt 

värde utseendet på lådagrammet avsevärt, och vi kan se att spridningen är större på de 

högre värdena än de lägre eftersom den övre kvartilen är större än den undre. Eftersom 

det är så få företag hamnar alla värden inom kvartilerna så i förhållande till de andra 

ländernas lådagram ser spridningen relativt stor ut.  

 

Medelvärdet för Frankrike är 3,8 poäng och medianvärdet är 4 poäng i lämnade 

upplysningar. Lådagrammet visar att standardavvikelsen inte är speciellt hög, fastän vi 

endast undersökt fem företag i landet. Spridningen är däremot högre bland de lägre 

värdena än bland de över medianen. När vi jämför Frankrikes lådagram med de övriga 

så ser vi även där att relativt till de andra länderna är den totala spridningen lägre. Det 

innebär att de flesta värdena i landet ligger nära medianen i det material vi samlat in.  

 

Storbritannien är det land där vi har undersökt flest företag. Resultatet vi fick är att 

medelvärdet är 2,667 poäng och medianen är 3 poäng i lämnade upplysningar. 

Standardavvikelsen är trots det höga antalet företag relativt låg i jämförelse med de 

andra länderna. I lådagrammet kan vi se att inget företag i Storbritannien fått en poäng 

som överstiger 4 i lämnade upplysningar, vilket innebär att företagen lämnat 

upplysningar i en relativt låg grad i jämförelse med andra länder. Det som skiljer sig i 

Storbritanniens datamaterial förutom det höga antalet undersökta företag är att det finns 

en uteliggare i materialet. Denna uteliggare syns tydligt i lådagrammet som en stjärna, 

och vi har kontrollerat observationen och sett att det inte är en felinmatning utan ett 

företag lämnade alltså inga upplysningar om hur beräkningen av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde genomförts eftersom värdet är 0 poäng.  

 

I Sverige undersökte vi relativt många företag, och landet hamnar på andra plats i antal 

företag per land. Resultatet blev ett medelvärde och en median på 5 poäng i lämnade 

upplysningar. Standardavvikelsen är relativt normal i jämförelse med de andra länderna. 

Sverige är ett av de länder med högst värden på lämnade upplysningar vilket gör att de 

lägre värdena i landet är få men varierar mer än de högre. De flesta företag fick höga 

poäng vilket gör att lådagrammet påverkas utseendemässigt. Det innebär i detta fall att 

maximum ligger i tredje kvartilen. Eftersom medelvärdet och medianen är så pass höga 

så kan vi säga att i förhållande till de andra länderna så lämnar företag i Sverige en hög 

grad av upplysningar.  

 

Resultatet för Tyskland visar att de företag vi undersökt, som till antalet är ett av de 

länderna med flest undersökta företag, har ett medelvärde på 3,429 poäng och en 
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median på 3,5 poäng i lämnade upplysningar. Standaravvikelsen är relativt normal men 

något högre när vi jämför med de andra länderna. I lådagrammet kan vi se en 

förskjutning mot de lägre värdena, det innebär att de högre värden varierar mer än de 

lägre som håller sig förhållandevis nära varandra.  

 

Österrike är ett av länderna med färre företag undersökta. Resultatet blev ett medelvärde 

på 3 poäng och en median på 2 poäng i lämnade upplysningar. Lådagrammet över 

Österrike har ett speciellt utseende jämfört med de andra länderna eftersom medianen 

sammanfaller med minimum och första kvartilen. Då vi endast kunde undersöka tre 

företag i Österrike och två av dessa fick 2 poäng vardera, vilket även var det lägsta 

värdet, så hamnar medianen så pass långt ner att vi ej kan skilja medianen från 

minimum och första kvartilen. Detta innebär också att standardavvikelsen för landet blir 

hög vilket gör att lådagrammet blir väldigt utdraget. När vi jämför Österrike med resten 

av länderna får landet en relativt låg poäng i lämnade upplysningar.  

 

I figuren över de samlade lådagrammen för alla länder ser vi tydligt att speciellt fyra 

länder skiljer sig från övriga i utseende, dessa är Grekland, Danmark, Irland och Italien. 

Anledningen till att dessa skiljer sig är för att vi inte har kunnat undersöka så många 

företag i de nämnda länderna. Det gör det svårt att säga exakt vilket resultat landet får i 

hur väl de följer kraven på lämnade upplysningar då de företag vi undersökt lika gärna 

kan vara extremfall, fast det är omöjligt för oss att veta då vi inte kan jämföra med fler 

företag inom landet. Med detta menar vi att ett eller två företag per land inte kan 

representera hela landet när vi gör jämförelser mellan länder, trots att vi gör en 

totalundersökning. Resultatet från Greklands två företag visar på ett medelvärde och en 

median närmare fyra poäng i lämnade upplysningar. Eftersom det är så få företag som 

vi kunnat undersöka i landet och dessa värden är så pass nära varandra blir spridningen 

väldigt liten. Danmark fick ett medelvärde och en median på fem poäng i lämnade 

upplysningar, vilket kan anses relativt högt med tanke på att maxpoäng på skalan är sex 

poäng. Lådagrammets utseende reflekterar tydligt att vi endast har undersökt ett företag 

i landet då detta skapar ett streck i figuren istället för att visa en låda med värden. 

Irlands resultat visade att landet fått två poäng i lämnade upplysningar som både 

medelvärde och median, vilket är just under mitten på vår skala av totala möjliga poäng 

och gör att värdet i förhållande till skalan är relativt lågt. Italien fick ett medelvärde och 

en median på fem poäng vilket ligger högt upp på vår skala i lämnade upplysningar som 

sträcker sig mellan noll till sex poäng. Men dessa resultat kan som sagt vara 

missvisande på grund av det låga antalet företag per land.  

6.1.1 Analys av lådagram 

Eftersom länderna Danmark, Irland och Italien representeras av ett enskilt företag i 

respektive land är det svårt för oss att säga att det skulle vara ett representativt urval, 

trots att vi gör en totalundersökning. Situationen är sådan att vi endast har kunnat 

undersöka ett företag som då i sin tur får representera hela landet, vilket gör det svårt att 

kunna säga hur bra resultatet representerar verkligheten. Vi kommer därför inte 

analysera resultaten från länderna med endast ett företag eftersom vi inte anser att det är 

ett representativt urval. Även länder där vi endast kunnat undersöka två företag kommer 

att exkluderas från analysen eftersom vi anser att även detta är en för vag grund att dra 

slutsatser utifrån. Det innebär således att inte heller Grekland kommer att ingå i en 

fortsatt analys.  

 

Belgiens resultat tolkar vi som att graden av lämnade upplysningar varierar väldigt 
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mycket beroende på vilket företag som undersöks. Graden av lämnade upplysningar 

indikerar att Belgien hamnar runt medel i jämförelse med de andra länderna. Detta 

resultat påverkas mycket av att vi endast kunnat undersöka fyra företag, vilket innebär 

att om vi skulle ta bort ett av värdena vi fått skulle resultatet påverkas avsevärt. Men 

som vårt resultat ser ut nu så kan vi i princip bara konstatera att Belgien är varken 

utmärkande bra eller dåliga på att lämna upplysningar, utan hamnar någonstans där mitt 

emellan. Vi kan även konstatera att spridningen inom landet varierar en hel del. För en 

investerare som ska investera i företag som är registrerade i Belgien varierar graden av 

information som lämnats av företagen avsevärt. Detta innebär att det i vissa företag är 

väldigt lätt att kontrollera beräkningen av verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

medan det i andra fall är svårare eller till och med omöjligt. 

 

Finlands resultat tolkar vi som att företag i landet lämnar en hög andel upplysningar i 

förhållande till de andra länderna. Problemet är att vi har så få företag vi kunnat 

undersöka vilket gör det svårt för oss att kunna dra några generella slutsatser som vi kan 

vara helt säkra på gäller i hela landet. Men eftersom vi gjort en totalundersökning borde 

trovärdigheten öka en del även om det skulle vara önskvärt med fler företag per land.  

Företagen i Finland som redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde lämnar 

därmed ut mycket information om hur verkligt värde är beräknat. Det innebär att 

investerare i företag som är registrerade i Finland har tillgång till relativt mycket 

information om beräkningar och antaganden jämfört med de andra länderna.  

 

Eftersom Frankrikes grad av lämnade upplysningar inte har en relativt stor spridning har 

de företag som ingick i vår undersökning liknande grad av lämnade upplysningar. Det 

vi kan säga är att företag i Frankrike lämnar förhållandevis utförliga upplysningar och 

hamnar någonstans i mitten av alla länder. För en investerare i företag som är registrerat 

i Frankrike kan det således variera hur lätt det är att kontrollera hur verkligt värdet av 

förvaltningsfastigheter är beräknat.  

 

Storbritanniens resultat visade att företag i landet i förhållande till de andra länderna 

lämnade relativt lite upplysningar. Om vi kopplar detta till indelningen som La Porta et. 

al. (1998) gjort mellan civilrättsliga och sedvanerättsliga länder tillhör Storbritannien 

den sedvanerättsliga traditionen. Ball, Kothari och Robin (2000) bevisade i sin 

undersökning att länder som tillhör den sedvanerättsliga traditionen lämnar färre 

upplysningar i förhållande till länder som tillhör den civilrättsliga traditionen. Även 

Jaggi och Low (2000) delar den uppfattningen och skriver att länder som tillhör den 

civilrättsliga traditionen är bättre på att lämna utförligare upplysningar. Den slutsatsen 

kan vi också dra från vår undersökning, att Storbritannien som tillhör den 

sedvanerättsliga traditionen lämnar den lägsta andelen upplysningar. Det innebär att 

företag i Storbritannien inte lämnar så utförligt med information om hur de beräknat det 

verkliga värdet för förvaltningsfastigheter, vilket i sin tur innebär att det är svårt för 

investerare i dessa företag att ta reda på hur beräkningarna är utförda. 

 

Sveriges resultat tolkar vi som att landet i förhållande till de andra länderna lämnar en 

väldigt hög grad av upplysningar. Det innebär att Sverige är bland de bästa på att följa 

de krav IFRS ställer på lämnande av upplysningar. För en investerare som investerar i 

ett företag som är registrerat i Sverige är det lätt att tillgå information om hur det 

verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna som företaget innehar är beräknat. En 

investerare kan således själv kolla upp det mesta som rör verkligt värde i de finansiella 

rapporterna vilket underlättar informationsinhämtningen inför investeringsbeslut som 
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skall tas. Däremot finns det en sannolikhet att vissa företag i Sverige inte är lika bra på 

att lämna ut rätt information eftersom det finns en spridning i lådagrammet.  

 

Tysklands resultat tolkar vi som att företag i landet är medelbra på att följa de krav som 

IFRS ställer på vilka upplysningar som bör lämnas. Eftersom det finns en förskjutning 

av graden av lämnade upplysningar mot de lägre värdena tolkar vi det som att fler 

företag lämnar bristfälliga upplysningar än informativa upplysningar. För en investerare 

i ett tyskt företag varierar tillgången på information angående beräkningen av verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter en hel del, men i förhållande till de andra länderna 

lämnar företagen i Tyskland normalt med upplysningar. Variationen av information kan 

dock innebära att investerare ej får tillgång till så mycket information som de själva 

skulle önska för att använda som bas i sitt investeringsbeslut.  

 

Österrikes resultat visar att företag i landet i förhållande till de andra länderna lämnar en 

lägre grad av upplysningar. Spridningen i lådagrammet gör dock att vi inte helt säkert 

kan säga att det är en låg grad av upplysningar som lämnas av alla företag i landet som 

redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. För en investerare i företag i 

Österrike finns det en möjlighet att det ej går att få reda på information om hur verkligt 

värde är bestämt, vilket i sin tur försvårar eventuella beslut som ska fattas av 

investeraren.  

 

En övergripande slutsats av resultatet från lådagrammen i vår undersökning är att 

resultatet varierar en hel del mellan länderna. Det vi förknippar med att lämna en högre 

grad av upplysningar är att det finns mer information för investerare att tillgå i noterna 

till de finansiella rapporterna och att insynen i företaget därmed ökar. Vid en lägre grad 

av upplysningar är insynen inte lika hög gällande hur värdet är beräknat vilket kan 

skapa en osäkerhet för investerare i sina beslutsfattanden om att investera i företaget 

eller inte. Variationen i graden av lämnade upplysningar kan även påverkas av att 

företagen redovisar som de alltid har gjort och som de liknande företagen inom det egna 

landet. Det kan tänkas att IFRS inte är tillräckligt tydlig i sina krav och att 

regelutformarna behöver reglera vilka upplysningar som ska lämnas av företagen bättre 

för att det ska bli någon förändring i hur mycket information som lämnas ut. Om det 

däremot anses acceptabelt enligt IFRS att företagen inte lämnar alla upplysningar som 

egentligen krävs borde kanske kraven bytas ut mot att vara önskemål istället. Eftersom 

det kommer en ny standard om hur verkligt värde ska redovisas år 2013 (Deloitte, 2012) 

tolkar vi det som att det finns ett behov att förändra regelverket så att reglerna blir 

lättare att tolka. Tydligare regler borde rimligtvis vara lättare för företagen att tolka rätt, 

men sen kvarstår fortfarande möjligheten att företagen medvetet väljer att inte följa 

regelverkets krav eller att företagen helt enkelt fortsätter att tolka annorlunda. 

 

Inom vissa länder, exempelvis Belgien, kunde vi se att variationen inom landet var 

väldigt stor. Detta indikerar att förklaringsgrunden i form av kulturella skillnader måste 

ifrågasättas eftersom det blir svårt att visa att en viss grad av exempelvis maktdistans 

medför att en viss grad av upplysningar lämnas, om dessa varierar starkt mellan företag 

inom samma land. Den stora variationen inom länder skulle exempelvis kunna bottna i 

skilda ägarstrukturer mellan företagen vilket vi ej tagit hänsyn till i vår undersökning.     

 

Vi kan inte säga att investerare i länder med låg grad av lämnade upplysningar inte bör 

investera i dessa företag eftersom vår undersökning endast besvarar till hur stor grad 

information lämnas ut. Undersökningen visar inte om det verkliga värdet är rätt 
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beräknat eller tillförlitligt att basera sina investeringsbeslut på. Det är upp till varje 

enskild investerare att själv avgöra om informationen som går att få tillgång till genom 

de finansiella rapporterna är pålitlig. Det undersökningen däremot visar är om vissa 

länder är generellt bättre eller sämre på att lämna upplysningar, och utefter det kan  en 

investerare själv bestämma om exempelvis en låg grad av lämnade upplysningar innebär 

att företaget har något de vill undanhålla eller om investeraren vänder på tanken och 

tokar det som att en hög grad av lämnade upplysningar istället är en undanmanöver för 

att gömma eventuella fel. 

6.2 Resultat av korrelationsmatris 

Eftersom vi ska förklara den skillnad som vi upptäckt i hur stor grad företag i olika 

länder lämnar upplysningar med hjälp av kulturella skillnader så väljer vi att inleda med 

att göra ett korrelationstest. De kulturella skillnader vi använder som 

förklaringsvariabler är så pass många att vi väljer att skapa en korrelationsmatris för att 

direkt se om det finns någon korrelation mellan upplysningar och kulturella skillnader, 

samt om det finns någon korrelation mellan de kulturella skillnaderna. Detta innebär att 

korrelationsmatrisen visar både hur varje enskild kulturvariabel korrelerar med 

upplysningar och vilken korrelation som finns kulturvariablerna emellan. Eftersom vi 

satt gränsvärdet för korrelation med den beroende upplysningsvariablen till +/- 0,3 så 

ser vi i tabell 2 att det är maskulinitet och rättssäkerhet 2011 som korrelerar med 

upplysningar. 

 

Oberoende kulturvariabel Korrelationskoefficient P-värde 

Maskulinitet -0,545 0,000 

Rättssäkerhet 2011 0,320 0,025 

Rättssäkerhet   0,296             0,027              

Individualism   -0,274             0,041              

Korruption  0,244             0,070              

Korruption 2010               0,212          0,117              

Ingen expropriation 2012             -0,172             0,204              

Ingen expropriation             -0,167             0,220              

Ägarstruktur  0,108              0,428              

Lagefterlevnad  0,090             0,508              

Avtalsgenomförande  -0,079             0,561              

Eftergivenhet  0,077             0,573              

Långsiktig inriktning             -0,062              0,652              

Osäkerhetsundvikande   -0,057              0,678              

Effektivitet i rättsväsendet             -0,051             0,708              

Maktdistans   -0,028 0,838 

 

De variabler som korrelerar med upplysningar förklaras i korrelationstestet som en linjär 

relation. Det innebär att då värdet på den valda kulturvariabeln förändras, förändras 

även värdet på graden av upplysningar. Med linjär relation tänker vi oss att när värdet 

på variablerna förändras rör de sig efter en linje antingen i en positiv eller negativ 

riktning. Maskulinitet visade den högsta graden av korrelation med upplysningar med 

en korrelationskoefficient på -0,545. Detta innebär att det finns ett negativt linjärt 

samband mellan graden av upplysningar som lämnas och nivån av maskulinitet i landet. 

Eftersom P-värdet är 0 betyder det dessutom att sambandet är signifikant. Rättssäkerhet 

2011 gav ett resultat med en korrelationskoefficient på 0,437, vilket visar på ett positivt 

Tabell 2 –  Korrelationstest.  
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linjärt samband med lämnande av upplysningar.  P-värdet understiger även i detta fall 

signifikansnivån vilket innebär att sambandet är signifikant. Totalt undersöktes 

korrelationen mellan upplysningar och sexton kulturvariabler, där vissa variabler mäter 

samma kulturområde men med index från olika år. Det var således fjorton variabler som 

inte visade någon korrelation alls eller för svag korrelation med upplysningar för att 

vara relevanta att analysera ytterligare. Dessa kulturvariabler är rättssäkerhet, 

individualism, korruption, korruption 2010, ingen expropriation, ingen expropriation 

2012, ägarstruktur, lagefterlevnad, avtalsgenomförande, eftergivenhet, långsiktig 

inriktning, osäkerhetsundvikande, effektivitet i rättsväsendet och maktdistans. 

 

En viktig del att undersöka vid genomförande av korrelationstester är att genom ett 

spridningsdiagram kontrollera om det finns ett mönster som liknar en linjär relation, 

alltså om en förändring i kulturvariabeln påverkar graden av upplysningar i en generellt 

positiv eller negativ riktning. Andra relationer som går att upptäcka är exempelvis en 

relation som beter sig om en kurva. Resultatet från spridningsdiagrammen uppvisade 

inget mönster som tyder på att det skulle förekomma något annat än ett linjärt samband 

mellan upplysningar och de två variabler som korrelerade med upplysningar, alltså 

maskulinitet och rättssäkerhet 2011. Detta innebär att vi kan fortsätta analysera 

sambandet mellan upplysningar, maskulinitet och rättssäkerhet 2011 med hjälp av 

regressionsanalyser. Spridningsdiagram över alla kulturvariabler finns bifogade i bilaga 

7.    

 

Från korrelationsmatrisen går det som tidigare nämnts även att utläsa korrelationen 

mellan de oberoende kulturvariablerna. Eftersom det enbart var maskulinitet och 

rättssäkerhet 2011 som korrelerade med upplysningar är det enbart av intresse att 

undersöka en eventuell korrelation mellan dessa variabler. I korrelationsmatrisen 

framgår att maskulinitet och rättsäkerhet 2011 tillsammans har en 

korrelationskoefficient på -0,672, vilket underskrider gränsvärdet på +/- 0,7. Detta 

betyder att korrelationen mellan maskulinitet och rättssäkerhet 2011 inte är tillräckligt 

stark för att en av variablerna skall exkluderas vilket innebär att båda två används i den 

multipla regressionsanalysen även fast det är nära gränsen vi satt. Den kompletta 

korrelationsmatrisen är bifogad i bilaga 8.  

6.2.1 Analys av korrelationsmatris 

Enligt korrelationsmatrisen finns ett negativt samband mellan maskulinitet och 

upplysningar vilket vi tolkar som att ju högre grad av maskulinitet som finns i ett land 

desto färre upplysningar lämnas av företagen i detta land. Starkt feminina länder bör 

därför lämna mest utförlig och fullständig information i sina finansiella rapporter. Detta 

kan kopplas till att feminina länder är mer vana att hantera djupare problem (Hofstede 

et. al., 2011, s. 176). Upplysningar i sig kan tolkas som feminin information som ska 

lämnas eftersom de är så pass fördjupande vilket innebär att mer feminina länder borde 

vara bättre på att lämna utförligare upplysningar.  

 

Det linjära sambandet mellan upplysningar och rättssäkerhet 2011 är närmare noll än ett 

vilket betyder att det finns en viss korrelation mellan variablerna men att den inte kan 

anses som stark. Resultatet för rättssäkerhet 2011 tolkar vi som att ju högre grad av 

rättssäkerhet som finns i ett land desto utförligare upplysningar lämnas av företag i det 

landet. Detta innebär att länder med låg rättsäkerhet lämnar mer bristfällig information i 

sina noter till de finansiella rapporterna. Hög rättssäkerhet verkar således påverka 

företagen till att lämna ut mer information och följa regleringen i IFRS bättre, vilket kan 
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innebära att företagen litar på rättssystemet så pass mycket att de vågar lämna ut mer 

detaljerad information, vilket även stöds av Jaggi och Low (2000).  

 

Enligt korrelationsmatrisen korrelerade två av de oberoende variablerna med 

upplysningar medan resterande visade att inget linjärt samband existerade. Åtta av 

variablerna visade en nästintill obefintlig korrelation med upplysningar, och dessa var 

maktdistans, osäkerhetsundvikande, långsiktig inriktning, eftergivenhet, effektivitet i 

rättsväsendet, avtalsgenomförande, lagefterlevnad och ägarstruktur.  

 

Maktdistans hade ett korrelationsvärde väldigt nära noll, vilket kan tolkas som att 

företag i länder med stor maktdistans inte nödvändigtvis lämnar mer knapphändiga 

upplysningar som en följd av att de skulle vara mer benägna att undanhålla information. 

Hofstede et. al. (2011, s. 390) påstår att det förekommer manipulation av siffror i större 

utsträckning i länder där maktdistansen är stor, men siffermanipulation är ingenting som 

vi kan upptäcka när vi undersöker de finansiella rapporterna utan vi måste lita på de 

siffror som företagen uppger. Dock tyder avsaknaden av korrelation på att företag i 

länder med stor maktdistans åtminstone inte använder sig av manipulation på det sätt att 

de undanhåller information i noterna och således skulle lämna mer bristfälliga 

upplysningar. Att ledarskapets betydelse kan variera kraftigt mellan företag i olika 

länder (House et. al., 2004, s. 5) kan fortfarande vara ett korrekt påstående, men enligt 

vår undersökning så finns det ingen antydan att upplysningarna som lämnas påverkas av 

det känslomässiga avståndet mellan anställda och chefer.  

 

Osäkerhetsundvikande visade sig i undersökningarna gjorda av Gray (1988), Salter och 

Niswander (1995) och Zarzeski (1996) vara korrelerade med graden av lämnade 

upplysningar. Detta är dock inte fallet i vår studie, där osäkerhetsundvikande inte 

korrelerade alls med upplysningar. Skillnaden mellan vår undersökning och de tidigare 

studierna som visade ett samband är framförallt att deras undersökningar utfördes för 

över 15 år sedan och att vi endast undersökt upplysningar av förvaltningsfastigheter 

som redovisas till verkligt värde. Detta kan påverka att vi får helt skilda resultat då vår 

undersökning är baserad på upplysningar som lämnas i dagsläget samt att vår 

problemformulering är så specificerad.  

 

Medelvärdet av de fem variablerna effektivitet i rättsväsendet, rättssäkerhet, korruption, 

ingen expropriation och avtalsgenomförande representerar som tidigare nämnts 

lagefterlevnad, vilken i sin tur inte visade en signifikant korrelation med upplysningar. 

Jaggi och Low (2000) och Hope (2003) menade att de upplysningar som företag lämnar 

kan påverkas av landets rättsystem både direkt och indirekt. Resultatet från vår 

undersökning stärker således inte dessa tankar då lagefterlevnad inte uppvisade nästan 

någon korrelation alls med upplysningar. Detta tyder alltså på att de upplysningar som 

ett företag lämnar inte påverkas av hur landet som företaget är registrerat i följer och 

lever efter rättssystemet. En annan möjlig förklaring till detta kan vara att teorin av La 

Porta et. al. (1998) inte är lämplig att använda för att förklara ett eventuellt samband 

mellan upplysningar och lagefterlevnad. En utveckling av teorin med hjälp av ett utökat 

antal förklaringsvariabler skulle således kunna ge ett annat resultat.  

 

Att ägarstrukturen i ett land skulle påverka vilken grad företag i det landet gör 

upplysningar i sina finansiella rapporter stöds inte av vår undersökning eftersom 

sambandet mellan upplysningar och ägarstruktur är mycket svagt enligt vår 

korrelationsmatris. Jaggi och Lows (2000) argument att företag med låg 
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ägarkoncentration skulle lämna utförligare upplysningar med syfte att bättre tillgodose 

investerare med information bekräftas alltså inte av vår undersökning. Sett ur en 

investerares synvinkel bör de således kunna vara indifferenta mellan att investera i ett 

företag med många ägare med mindre innehav eller i ett företag med få ägare som 

innehar en större andel om informationen som företagen lämnar spelar en avgörande 

roll för investeringsbeslutet. Detta beror alltså på att graden av information som företag 

lämnar i sina finansiella rapporter inte påverkas av ägarstrukturen som finns i landet. 

Kopplingen mellan earnings management och graden av upplysningar som lämnas går 

således inte att göra eftersom ägarstruktur inte korrelerar med upplysningar. Vi tolkar 

detta som att åsikten av Leuz (2006) om att en hög koncentration av ägandeskap i ett 

företag ökar sannolikheten att företagsledningen skulle använda sig av earnings 

management inte stärks när det gäller de upplysningar som företag lämnar angående 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter, eftersom skillnader i ägarstruktur mellan 

länder inte påverkade upplysningarna enligt vår undersökning. Det bör dock tilläggas att 

vi genom vår undersökning inte med säkerhet kan veta att ägarstrukturen inte påverkar 

företagsledningens användande av earnings management eftersom vi omöjligt kan veta 

om de siffror som uppges i rapporterna är manipulerade eller ej av företagsledningen. 

Vi kan dock konstatera att företag med hög ägandekoncentration inte undanhåller eller 

utesluter information angående beräkningen verkligt värde av sina 

förvaltningsfastigheter i större utsträckning än företag där ägandekoncentrationen är 

lägre.          

 

Sex av kulturvariablerna hade en korrelationskoefficient som var lite högre än de 

tidigare nämnda men fortfarande under gränsen för korrelation på 0,3/-0,3. Dessa 

variabler var individualism, rättssäkerhet, korruption, korruption 2010, ingen 

expropriation och ingen expropriation 2012. Eftersom vi satt en gräns på 0,3/-0,3 

kommer vi inte att tolka dessa som en korrelation som förklarar ett samband i 

regressionsanalyserna då sambandet är så pass svagt. Det kan däremot vara intressant 

analysera resultaten här då många av variablerna ligger så pass nära gränsen.  

 

Individualism hade en korrelationskoefficient på -0,274 vilket innebär att det finns en 

svag negativ linjär relation mellan individualism och upplysningar. Detta kan tolkas 

som att när graden av individualism i ett land ökar så minskar de upplysningar som 

lämnas av företagen inom landet. Detta betyder att ett land med stark kollektivism bör 

lämna utförligare upplysningar än ett land med hög individualism. Vi kan tolka detta 

som att kollektiva länder är mer vana att tänka på att en större grupp ska förstå 

innehållet, medan individualistiska länder är mer koncentrerade på sig själva och inte 

vana att tänka som en enhetlig grupp där alla ska förstå och ha tillgång till all 

information. Att redovisningssystemen i individualistiska länder har en mer kortsiktig 

resultathorisont påverkar således inte märkbart hur mycket information angående 

verkligt värde som företagen lämnar i noterna enligt vår undersökning. Gray (1988) 

kom i sin undersökning fram till att individualismen i ett land var en av de faktorer som 

påverkar hur mycket information företag lämnar, vilket är ett resultat som inte stöds av 

vår undersökning. Enligt korrelationstestet vi utförde fanns ett mycket svagt linjärt 

samband mellan individualism och upplysningar, men sambandet var inte tillräckligt 

starkt för att vi skulle kunna konstatera att det var signifikant.   

 

Rättssäkerhet med klassificeringen från La Porta et. al. (1998) var den variabel som låg 

närmast gränsen för att uppnå korrelation med en korrelationskoefficient på 0,296. 

Eftersom vi även haft tillgång till index på rättssäkerheten från 2011 kommer vi som 
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tidigare nämnts endast analysera rättssäkerheten utifrån den senaste klassificeringen 

vilken som sagt uppvisade en korrelation med upplysningar. Båda 

korruptionsvariablerna med index från La Porta och från 2010 visade en svag positiv 

korrelation vilket betyder att ju högre motverkan av korruption det finns i ett land desto 

mer information lämnas i upplysningarna. Det kan tolkas som att när ett land har hög 

korruption redovisar inte företagen allt som ska redovisas i upplysningarna, vilket kan 

påverkas av att hög korruption skapar en osäkerhet i hur mycket information som bör 

lämnas och hur mycket information företagen vågar lämna ut. Även båda variablerna 

som representerar ingen expropriation med klassificeringen av La Porta och från 2012 

visade en mycket svag korrelation med upplysningar. Korrelationen är inte signifikant 

men visar ett negativt svagt samband mellan hur utförliga upplysningar som företag i ett 

specifikt land lämnar och graden av expropriation av regeringen som finns i landet.  

 

Utifrån korrelationsmatrisen kan vi konstatera att det endast var maskulinitet och 

rättssäkerhet 2011 som korrelerade med upplysningar, vilket är ett resultat som skiljer 

sig från tidigare forskning inom området. Archambault och Archambault (2003) 

konstaterande genom sin undersökning att Hofstedes fyra dimensioner maktdistans, 

individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande har ett signifikant samband med 

graden av information som företag lämnar i sina rapporter. Enligt vår undersökning är 

det endast maskulinitet av Hofstedes dimensioner som visar på korrelation med 

upplysningar. Denna skillnad i resultaten kan bero på att vår undersökning är 

specificerad på redovisningen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde, vilket 

innebär att vi inte undersökt de övergripande upplysningarna som ska lämnas utan 

endast fokuserat på de upplysningar som tillhör vår problemformulering. Detta kan 

skapa stora skillnader eftersom vi fördjupar oss i hur två upplysningar bör tolkas, och 

inte endast undersöker om upplysningar lämnats utan även om reglerna tolkats rätt. 

Skillnaden mellan vårt resultat och de undersökningar som gjorts tidigare kan alltså 

bottna i olika orsaksgrunder. Även det faktum att de andra undersökningarna som gjorts 

genomfördes innan IFRS var tvingande för börsnoterade företag inom EU kan 

eventuellt förklara en del av skillnaden i resultat. Men företagen borde även innan IFRS 

blev tvingande påverkats av de kulturella skillnader som finns mellan länder, vilket 

innebär att det borde även ha uppmärksammats tidigare. Däremot kan skillnaden 

påverkas av att de kulturella skillnaderna eventuellt har minskat en del tack vare IFRS, 

eller så är IFRS så pass bra utformat att regelverket klarar av att ta hänsyn till de 

kulturella skillnaderna.  

6.3 Resultat av enkel linjär regressionsanalys 

Baserat på resultatet från korrelationsmatrisen utförde vi en enkel linjär 

regressionsanalys för de två kulturvariabler som korrelerade med upplysningar. När vi 

undersökte korrelationen fick vi en linjär relation som är oberoende av kausalitet, men 

när vi gör en enkel linjär regressionsanalys beskriver modellen även hur stor kausalitet 

det finns. Detta baseras på att det från början bör finnas en möjlighet att säga att det 

finns ett orsak-verkan-samband mellan variablerna. Det som talar emot att använda 

denna modell är att vi inte har gjort en undersökning över tiden vilket gör det svårt att 

säga att det är ett orsak-verkan-samband. Vi väljer ändå att genomföra 

regressionsanalyser för variablerna för att sedan bedöma kausaliteten. En komplett 

redovisning av de enkla linjära regressionsanalyserna finns i bilaga 9. Upplysningar 

användes som den beroende Y-variabeln medan var och en av kulturfaktorerna 

användes som oberoende X-variabler.  
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Y (Beroende variabel): Upplysningar 

 

X (Oberoende variabel): Maskulinitet/Rättssäkerhet 2011 

 

Den enkla linjära regressionsanalysen skapar en modell som ska förklara skillnader i 

upplysningar med hjälp av skillnader i maskulinitet, vilket ger oss följande 

regressionsekvation:  

 

 
 

X-variabel r
2 

P-värde 

Maskulinitet 29,7% 0,000 

 

Det finns ett negativt linjärt samband mellan graden av upplysningar som lämnas av 

företag i ett land och graden av maskulinitet i landet, och vi kan utläsa från P-värdet i 

tabell 3 att sambandet är signifikant. Determinationskoefficienten ligger på cirka trettio 

procent vilket innebär att ungefär en tredjedel av variationen i upplysningar kan 

förklaras med hjälp av den linjära effekten av maskulinitet. Med ett linjärt samband 

förklaras en förändring i maskulinitet mellan länder skillnaden i lämnade upplysningar 

mellan länder. Ett negativt linjärt samband betyder att då graden av maskulinitet ökar 

minskar lämnade upplysningar, variablerna förändras alltså i motsatt riktning.  

 

Även den enkla linjära regressionsanalysen med kulturvariabeln rättssäkerhet 2011 ger 

oss en ekvation som förklarar sambandet:  

 

 
 

X-variabel r
2
 P-värde 

Rättssäkerhet 2011 10,2% 0,025 

 

Utifrån regressionsekvationen kan vi se att rättssäkerhet 2011 visar ett positivt linjärt 

samband med de upplysningar som lämnas av företagen i landet. P-värdet, som vi kan 

se i tabell 4, understiger den signifikansnivå vi satt vilket innebär att sambandet mellan 

variablerna är signifikant. Determinationskoefficienten visar att variationen i 

upplysningar kan förklaras till 10,2 procent av det linjära sambandet med rättssäkerhet 

2011. Eftersom sambandet är positivt betyder det att när kulturvariabeln rättssäkerhet 

2011 ökar, ökar även graden av lämnade upplysningar när en jämförelse görs mellan 

länder.   

6.3.1 Analys av enkel linjär regressionsanalys  

Det negativa linjära sambandet som finns mellan upplysningar i företagens finansiella 

rapporter och graden av maskulinitet i landet tolkar vi som att länder som enligt 

Hofstede et. al. (2011, s. 388) är mer feminina lämnar utförligare upplysningar gällande 

det verkliga värdet på sina förvaltningsfastigheter. Eftersom sambandet mellan 

variablerna är signifikant kan vi dra slutsatsen att ju högre grad av maskulinitet som 

finns i landet desto mer bristfälliga upplysningar lämnar landets fastighetsbolag. Enligt 

Tabell 3 –  Regressionsanalys maskulinitet  

Tabell 4 –  Regressionsanalys rättssäkerhet 2011  
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den enkla linjära regressionsanalysen är det dock endast cirka trettio procent av 

variationen i upplysningar som kan förklaras med hjälp av maskuliniteten i landet, 

vilket innebär att maskuliniteten ensamt inte kan förklara alla de skillnader som finns 

mellan den grad av upplysningar som företag i olika länder gör. När länder enligt 

Hofstede et. al. (2011, s. 388) är mer feminina, alltså har låg maskulinitet, är landet 

bättre på att hantera djupare redovisningsfrågor. Detta stärks av vår undersökning 

eftersom vi fått ett negativt samband mellan lämnade upplysningar och maskulinitet. 

Indirekt betyder detta att ju mer feminint ett land är desto högre andel upplysningar 

lämnas.  

 

Även rättssäkerhet 2011 visade ett signifikant linjärt samband med de upplysningar som 

företagen lämnar. Eftersom sambandet är positivt tolkar vi det som att ju högre 

rättssäkerhet det finns i landet desto mer utförliga upplysningar lämnar företagen i sina 

finansiella rapporter. Ett välfungerande lagsystem med hög efterlevnad bidrar alltså till 

att företag i landet lämnar utförligare information angående verkligt värde av sina 

förvaltningsfastigheter. Resultatet stärks av Jaggi och Low (2000) som skriver att då 

företagen skyddas av lagen lämnas utförligare information i de finansiella rapporterna. 

För en investerare innebär detta att de bör få mer information att basera sina 

investeringsbeslut på från ett företag i som är registrerat i ett land där rättssäkerheten är 

hög. Dock är determinationskoefficienten förhållandevis låg eftersom endast en tiondel 

av variationen i upplysningar kan förklaras med hjälp av det linjära sambandet med 

rättssäkerhet 2011. Eftersom vi inte har haft tillgång till index från 2011 över alla de 

undersökta ländernas rättssäkerhet var det totalt sju observationer av femtiosex som 

saknade värden, vilket innebär att resultatet eventuellt skulle blivit annorlunda om vi 

haft tillgång till index för alla länder.  

6.4 Resultat av multipel regressionsanalys 

Nästa steg i vår undersökning är att genomföra en multipel regressionsanalys för att se 

om det kan finnas variabler som tillsammans i samma modell kan förklara de skillnader 

vi hittat i hur företag i olika länder lämnar upplysningar. Detta innebär att vi använder 

de två variabler som korrelerade med upplysningar i korrelationsmatrisen för att göra en 

multipel regressionsanalys. Anledningen till att vi endast väljer variabler som 

korrelerade med upplysningar är för att om det ska finnas ett orsak-verkan-samband 

måste de oberoende variablerna korrelera med upplysningar. Som beroende och 

oberoende användes således följande variabler: 

 

Y (beroende variabel):  Upplysningar 

 

X (oberoende variabler):  Maskulinitet 

Rättssäkerhet 2011 

 

 

När vi utför den multipla regressionsanalysen i Minitab innebär det att vi skapar en 

modell som ska förklara variationen i lämnade upplysningar. Det innebär med andra ord 

att Minitab skapar en ekvation som kan användas på alla länder i undersökningen för att 

förklara variationen i lämnade upplysningar, förutsatt att modellen är statistisk 

användbar. Utifrån vårt datamaterial fick vi följande regressionsekvation: 
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X-variabel P-värde 

Maskulinitet 0,001 

Rättssäkerhet 2011 0,688 

 

I tabell 5 kan vi utläsa de P-värden som är kopplade till varje enskild kulturvariabel. 

Eftersom vi använt en signifikansnivå på 0,05 visar den multipla regressionsanalysen att 

maskulinitet är signifikant medan rättssäkerhet 2011 inte visar på signifikans när både 

maskulinitet och rättssäkerhet användes som oberoende variabler. 

 

För att kontrollera hur väl modellen förklarar variationerna i upplysningar undersökte vi 

den justerade determinationskoefficienten. Denna visar ett värde på 25,5 procent, vilket 

innebär att regressionsmodellen inte förklarar en så stor del av variationen i 

upplysningar. Detta i samband med att P-värdet för rättssäkerhet 2011 översteg 

signifikansnivån visar på att en multipel regressionsanalys inte ger ett statistiskt relevant 

resultat. För en komplett redovisning av den multipla regressionsanalysen se bilaga 10.   

6.4.1 Analys av multipel regressionsanalys 

Resultatet från den multipla regressionsanalysen tolkar vi som att maskulinitet 

tillsammans med rättssäkerhet 2011 ej kan förklara variationen i hur företag i olika 

länder lämnar upplysningar. Det innebär att det inte finns en kausalitet mellan 

upplysningar och maskulinitet tillsammans med rättssäkerhet 2011 som vi använt i 

undersökningen. Detta betyder att det bör finnas andra variabler än de vi har undersökt 

som förklarar variationen i lämnade upplysningar bättre. Den enkla linjära 

regressionsanalysen visade en starkare linjär relation gällande maskulinitet än vad den 

multipla regressionsanalysen gör, men eftersom även den enkla regressionsanalysen 

förklarar en så pass liten del av all variation så anser vi att det saknas 

förklaringsvariabler som vi inte har med i vår undersökning som bättre kan förklara 

skillnaden mellan länder i hur mycket upplysningar som lämnas. Att rättssäkerhet 2011 

visade ett signifikant samband med upplysningar i den enkla regressionsanalysen men 

inte i den multipla kan bero på att både rättssäkerheten och maskuliniteten förklarar 

samma sak, alltså samma variation i upplysningarna. I korrelationstestet såg vi att dessa 

två tillsammans hade en korrelationskoefficient på -0,672 vilket betyder att de ligger 

väldigt nära gränsen för stark korrelation, vilket kan vara en förklaring till att de två 

variablerna tillsammans inte förklarar en större variation i upplysningar än vad 

maskulinitet ensamt gör.   

 

Även innan vi skapat regressionsanalyserna fanns en tvekan att det skulle finnas ett 

orsak-verkan-samband mellan upplysningar och kulturella skillnader. Detta för att vi 

tror att i verkligheten, alltså utanför vår statistiska undersökning, förklaras inte 

skillnaderna bäst av kulturella skillnader även om det kan finnas en viss påverkan. 

Anledningen till att vi anser att det finns ett visst orsak-verkan-samband är att teorierna 

kring kulturella skillnader tydligt beskriver att kultur påverkar allt i ett land. Det finns 

en möjlighet att skillnaden vi upptäckt kan förklaras av enklare faktorer, exempelvis att 

företagen redovisar på det sätt som de är vana att redovisa utefter. Det vi menar är att 

det förmodligen är svårt att säga att det är direkt kulturella skillnader som påverkar 

skillnaden, det kan finnas enklare faktorer som har en större kausalitet som i sin tur kan 

Tabell 5 –  Multipel regressionsanalys.  
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vara påverkade av kulturella skillnader vilket gör att vi får en viss påverkan av 

maskulinitet och rättssäkerhet 2011.   
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7. Kapitel 7 - Diskussion och Slutsats 

 

För att återkoppla till teori och empiri kommer vi i detta kapitel att diskutera mer 

djupgående vad resultatet från vår studie visade. Denna diskussion avslutas med en 

slutsats för att på ett enkelt och tydligt sätt besvara den problemformulering vi utformat 

i det första kapitlet. Slutsatsen ger det direkta svaret på problemformuleringen. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för undersökningens kunskapsbidrag samt förslag till 

fortsatt forsning. 

 

7.1 Diskussion 

Utifrån den undersökning vi genomfört är det främst två resultat som är framträdande. 

Det första är att vi med hjälp av att analysera lådagrammen över alla länder kunde 

konstatera att det finns en skillnad i hur mycket upplysningar som lämnas vid 

redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde och att Storbritannien var det 

land som lämnade lägst grad av upplysningar. Eftersom detta land tillhör 

den sedvanerättsliga traditionen bekräftar resultatet av vår undersökning tidigare studier 

av Ball, Kothari och Robin (2000) och Jaggi och Low (2000), som visar att 

sedvanerättsliga länder lämnar mindre utförliga upplysningar. Detta innebär per 

automatik att civilrättsliga länder lämnar mer utförlig information i sina finansiella 

rapporter vad det gäller verkligt värde av förvaltningsfastigheter. 

 

De finansiella rapporterna från företag i civilrättsliga länder är således mer sannolika att 

uppfylla de kvalitativa egenskaperna som gör att informationen blir användbar för 

företagets intressenter. Det är främst egenskaperna relevans och tillförlitlighet som 

påverkas av att företag lämnar olika grad av upplysningar. En hög grad av upplysningar 

tillför ett värde och ökar relevansen för de intressenter som baserar sina beslut på 

informationen i de finansiella rapporterna. Även tillförlitligheten påverkas eftersom ett 

krav för att informationen ska vara tillförlitlig är att den är fullständig. Bristfälliga 

upplysningar innebär att informationen som lämnas inte är fullständig, vilket gör att 

informationen inte återspeglar en korrekt bild vilket i sin tur minskar tillförlitligheten. 

En följd av att informationen inte är fullständig påverkar också jämförbarheten av 

informationen mellan företag. Sett ur en investerares synvinkel bör de alltså kunna fatta 

mer välgrundade beslut med hjälp av den information de får tillgång till från länder som 

har sitt ursprung i den civilrättsliga traditionen. 

 

Resultaten från lådagrammen för varje land varierar en hel del, och antalet företag per 

land varierar dessutom väldigt mycket. Även fast vi har gjort en totalundersökning är 

det svårt att säga att ett företag kan representera ett helt land även om det är det som blir 

fallet. Undersökningen visar att det finns en skillnad i lämnade upplysningar som 

varierar mellan länder. Vad skillnaderna i upplysningar mellan de olika EU-länderna 

beror på har vi inte kunnat hitta ett entydigt svar på. Av de kulturella faktorer som vi 

inkluderat i vår undersökning är den variabel som kan förklara den största skillnaden 

mellan ländernas upplysningar dimensionen maskulinitet. Graden av maskulinitet i 

landet påverkar alltså i vilken utsträckning företag i det landet gör upplysningar. Vi 

kunde konstatera att det negativa sambandet mellan maskulinitet och upplysningar var 

signifikant, men att endast cirka en tredjedel av variationen i upplysningar kunde 

kopplas till nivån av maskulinitet i landet. Det kvarstår således en stor del av 

variationen i upplysningar som inte kan förklaras med hjälp av de kulturella skillnader 

som vi undersökt. Anledningarna till detta kan vara många, exempelvis påverkar 
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kulturella faktorer inte alla områden av upplysningar lika mycket. Det kan alltså finnas 

mer företagsspecifika påverkningsfaktorer som har större inverkan på graden av 

upplysningar än den kultur som finns i landet. När landet är mindre maskulint innebär 

det att landet är mer feminint. Femininitet innebär i sammanhanget att kulturen i landet 

gör landets könsroller mer utjämnade och att jakten på finansiella mål är mindre 

framträdande jämfört med i maskulina länder (Hofstede et. al., 2011, s. 176, 388). Detta 

tolkar vi som att feminina länder har lättare att hantera djupare redovisningsfrågor och 

därmed lämnar utförligare upplysningar. Fokuset att nå finansiella målsättningar 

försvinner och inriktas istället på att redovisa enligt redovisningsstandardens krav, som i 

fallet med hur mycket upplysningar som ska lämnas där företagen ska avgöra vad som 

är betydande antaganden vilket blir en djupgående tolkning av vad som egentligen 

behöver upplysas i noterna. Eftersom korrelationen mellan rättssäkerhet 2011 och 

maskulinitet verkar påverka regressionsmodellen kan vi ej förklara skillnaderna i 

upplysningar med båda dessa variabler tillsammans eftersom de mäter samma variation.  

 

Trots att vi valt sexton kulturvariabler för att försöka förklara skillnaden var det enbart 

två som korrelerade med graden av lämnade upplysningar. Det var även förvånansvärt 

många kulturvariabler som låg nära noll i korrelationstestet vilket bevisar att just dessa 

kulturella skillnader inte har någon påverkan alls på hur företag i olika länder lämnar 

upplysningar vid redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Vi hade i alla 

fall förväntat oss att graden av upplysningar skulle visa en korrelation med 

osäkerhetsundvikande och ägarstruktur eftersom just detta bevisats i tidigare forskning 

(Gray, 1988; Jaggi & Low, 2000; Salter & Niswander, 1995; Zarzeski, 1996). Dock 

visade både undersökningen av Gray (1988) och Zarzeski (1996) att graden av 

maskulinitet i ett land har ett visst signifikant samband med lämnande av upplysningar 

vilket stöds av vår undersökning. Resultatet av deras undersökningar visade dock att det 

inte var maskulinitet ensamt som förklarade graden av upplysningar som lämnas av 

företag utan att det också var bland annat osäkerhetsundvikande och individualism. 

Tidigare undersökningar av Gray (1988), Salter och Niswander (1995) och Zarzeski 

(1996) har endast använt Hofstedes fyra första dimensioner vilket gör det intressant att 

undersöka även de två senaste, långsiktig inriktning och eftergivenhet. Men dessa 

visade enligt vår undersökning inte på något samband med upplysningar vid 

användandet av verkligt värde på förvaltningsfastigheter.   

 

Det finns en möjlighet att skillnaden mellan vårt resultat och resultaten från tidigare 

undersökningar beror på att vår undersökning är gjord i dagsläget och efter det att IFRS 

infördes. Möjligheten att införa en gemensam redovisningsstandard skulle kunna 

innebära att det redan finns en viss kulturell homogenisering då implementeringen av 

IFRS överhuvudtaget kunde ske. Utifrån ett kulturellt perspektiv är användandet av en 

gemensam redovisningsstandard möjlig eftersom lagar och regler kan ändras på, men 

det kan istället ta tid innan de nya reglerna efterlevs av alla  (Hofstede et. al., 2011, s. 

24-26; Trompenaars, 1993, s. 22-24). Detta skulle kunna innebära att det kommer ta ett 

tag innan reglerna om upplysningar efterlevs som det är tänkt och att de kulturella 

skillnadernas påverkan blir svagare med tiden. Det har hunnit gå över femton år sedan 

de andra undersökningarna av bland annat Gray (1988) och Salter och Niswander 

(1995) genomfördes som visade att flera olika kulturfaktorer påverkade graden av 

upplysningar, exempelvis osäkerhetsundvikande, individualism och maskulinitet. Att 

vår undersökning visade att endast maskulinitet var signifikant skulle kunna innebära att 

de kulturella skillnadernas påverkan minskat med tiden och att de möjligtvis kommer 

fortsätta minska i framtiden. Att vi dessutom endast undersöker upplysningar av 
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verkligt värde vid redovisning av förvaltningsfastigheter kan spela en stor roll i hur 

resultatet ser ut.  

7.2 Slutsats 

Den slutsats vi kan dra utifrån vår genomförda undersökning är att den grad av 

upplysningar som företag lämnar i sina finansiella rapporter angående verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter skiljer sig mellan länder inom EU. Denna skillnad varierar en hel 

del mellan länderna, och inom länderna varierar även antalet företag som ska 

representera landet, vilket innebär att vi kan säga att det finns en skillnad i hur mycket 

upplysningar som lämnas men det är svårt att säga exakt hur den skillnaden ser ut då vi 

har så få mätvärden i vissa länder. Den mest markanta skillnad vi upptäckt är skillnaden 

mellan i vilken utsträckning civilrättsliga och sedvanerättsliga länder gör upplysningar, 

där civilrättsliga länder lämnar utförligare upplysningar. Vad det gäller om skillnaderna 

i upplysningar mellan länder kan förklaras med hjälp av kulturella skillnader kan vi dra 

slutsatsen att den kulturfaktor som påverkar upplysningarna mest är maskulinitet. 

Företag i ett land med låg maskulinitet, alltså ett starkt feminint land, lämnar utförligare 

information i sina finansiella rapporter vilket i sin tur innebär att investerare i dessa 

företag kan fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Även rättssäkerhet visade på ett 

visst samband men på grund av multikollinearitet så mäter maskulinitet skillnaderna 

bättre.  

 

Svaret på vår problemformulering blir därför att det finns en skillnad mellan länder i hur 

mycket upplysningar som lämnas vid redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde, och denna skillnad påverkas delvis av graden av maskulinitet i varje land.  

7.3 Kunskapsbidrag 

Vår uppsats bidrar med kunskap om hur kulturella skillnader påverkar företags sätt att 

redovisa. Eftersom vi ej kunnat hitta någon tidigare forskning på om kulturella 

skillnader påverkar de upplysningar som lämnas vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde anser vi att det finns ett kunskapsbidrag. Att vi 

inte kunnat hitta någon tidigare forskning kan också innebära att skillnaderna inom EU 

varit så pass små att forskningen ej lyfts fram. Uppsatsen bidrar även till kunskap om 

den nya redovisningsstandarden IFRS 13 behövs i avseende till att redovisa 

förvaltningsfastigheter vilket vi anser vara situationen eftersom vi hittat så stora 

skillnader i länders sätt att redovisa upplysningar om det verkliga värdet på 

förvaltningsfastigheterna.  

 

Eftersom vårt perspektiv genom hela uppsatsen är utformat ur en investerares synvinkel 

är det främst investerare som har nytta av vår undersökning. Investerare får veta om den 

information företagen lämnar i de finansiella rapporterna är tillräcklig för att informera 

om hur företagens största tillgångar är värderade. Värderingen av 

förvaltningsfastigheter har full påverkan på resultatet när verkligt värde används som 

redovisningsmetod vilket innebär att för en investerare är värderingen väldigt viktigt 

eftersom den påverkar företagets resultat och därmed investerarens avkastning. Vi anser 

också att företagen själva har stor nytta av resultatet från vår undersökning då vi tänker 

oss att en investerare som har full tillgång till all information i upplysningarna törs 

investera i dessa företag i större utsträckning jämfört med om informationen inte är 

inkluderad eller är bristfällig.  

7.4 Fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning inom samma ämnesområde är att undersöka om det blir 
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någon skillnad i lämnade upplysningar vid redovisning av förvaltningsfastigheter efter 

införandet av IFRS 13. Eftersom IFRS 13 skapas för att förtydliga hur verkligt värde 

ska redovisas tror vi att det kan innebära en förändring i hur företagen redovisar. 

Problemet är att detta inte går att undersöka förrän år 2014 eftersom reglerna börja gälla 

2013 och det går inte att få tag på årsredovisningar från år 2013 förrän i början av år 

2014.  

 

Baserat på vår undersökning så tycker vi att det finns utrymme till fortsatt forskning 

med fler förklaringsvariabler än de vi använt om kulturella skillnader. Som exempel 

skulle det gå att undersöka skillnader i hur ägarstrukturen ser ut i de specifika företag vi 

valt i vårt urval och sedan koppla detta till hur stor grad av upplysningar som lämnas. 

Dessutom skulle det vara intressant om vår undersökning gjordes om igen men med en 

annorlunda uppbyggd skala där även fler upplysningar undersöks. Vi har enbart 

undersökt två av alla de upplysningar som ska lämnas när företagen redovisar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde, vilket innebär att det går att utöka 

undersökningen ytterligare och därmed öka skalan. Ytterligare ett förslag är att 

komplettera vår undersökning genom att fånga upp kultur på ett starkare sätt och hitta 

fler grupperingar som kan förklara den skillnad vi hittat, och inte endast undersöka 

skillnaden mellan sedvanerättsliga och civilrättsliga länder.  

 

Vi anser även att det skulle gå att undersöka om det finns en skillnad i vilka 

upplysningar som lämnas om företagen använder sig utav anskaffningsvärdesmetoden 

eller verkligt värde som redovisningsmetod för förvaltningsfastigheter. Eftersom 

anskaffningsvärdesmetoden generellt sett ses som en enklare metod att följa kan det 

innebära att fler av de krav på upplysningar till den metoden lämnas jämfört med vad 

som lämnas när företagen använder verkligt värde. Eftersom vi studerat andra 

undersökningar som har hittat skillnader i lämnade upplysningar som inte vi har hittat 

borde ett komplement till vår undersökning vara att undersöka om de lämnade 

upplysningarna skiljer sig beroende på vilken redovisningssituation företagen ställs 

inför. Det kan hända att graden av lämnade upplysningar skiljer sig mellan 

redovisningen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde och exempelvis finansiella 

tillgångar som också redovisas till verkligt värde. Eller om redovisningen av 

upplysningar för förvaltningsfastigheter till verkligt värde skiljer sig med andra typer av 

redovisningssituationer såsom de upplysningar som ska lämnas om företaget innehar 

leasingavtal.  

 

Något vi diskuterat som kritik mot vår undersökning är att vi endast undersökt företag i 

Europa vilket kan innebära att de kulturella skillnaderna som finns i världen förminskas 

och därmed skapar svagare skillnader inom vårt undersökta område jämfört med om 

hela världen undersöks. Problemet med att undersöka företag i hela världen är att flera 

olika redovisningssystem används som alla kräver olika grader av upplysningar och 

enligt vissa redovisningssystem får inte företagen redovisa till verkligt värde utan måste 

använda någon form av anskaffningsvärdesmetod. Fördelen med att utföra en 

undersökning med hela världen som urval är dock att de kulturella skillnaderna blir 

större och därmed möjligtvis kan fungera som en bättre förklaringsvariabel vilket skulle 

vara ett intressant ämne för fortsatt forskning. Dessutom kan det vara intressant att 

undersöka om det finns någon skillnad i lämnade upplysningar mellan två stora 

redovisningsstandarder som exempelvis US-GAAP och IFRS, speciellt eftersom IFRS 

till största delen är baserad på US-GAAP. 
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8. Kapitel 8 – Sanningskriterier 

 

I detta avslutande kapitel går vi igenom de sanningskriterier som ska vara uppfyllda vid 

genomförande av en kvantitativ studie som vi har utfört. Sanningskriterierna visar på 

reliabilitet och validitet i undersökningen.  

 

8.1 Reliabilitet  

När vi genomfört vår undersökning har vi haft i åtanke att den ska kunna göras om av 

andra forskare. Detta försöker vi upprätthålla med hjälp av att använda en 

undersökningsmall genom hela undersökningen. Anledningen till att mallen ökar 

pålitligheten i vår undersökning är att den tillåter andra forskare att utföra samma studie 

igen, och med hjälp av mallen blir utfallet detsamma som det vi fått. Tanken bakom 

mallen är att undvika att sätta oss i situationer under undersökningen där vi måste göra 

för mycket egna tolkningar, eftersom egna tolkningar innebär att det blir svårt för andra 

forskare att genomföra samma studie igen och få samma resultat. Reliabilitet är enligt 

Ejvegård (2009, s. 77-79) när den undersökning som görs är tillförlitligt och därmed går 

att lita på. Det som används som måttstock i undersökningen ska vara ett mått som går 

att använda igen utan att utfallet blir annorlunda, till exempel är alltid en centimeter en 

centimeter och vid användandet av en linjal kommer utfallet alltid bli likadant. Nu i 

efterhand tror vi att det är själva mallen som har gjort att vi överhuvudtaget kan 

argumentera för att vår undersökning är tillförlitlig. Detta eftersom vi under 

undersökningens gång upptäckt mer och mer hur svårt det kan vara att hitta den 

information som vi letade, och hade vi genomfört undersökningen utan mallen hade 

resultatet kunnat bli väldigt annorlunda och varierande.  

 

Mallen skapar ett sätt för andra forskare att genomföra samma undersökning och enligt 

Hartman (2004, s. 146) och Bryman och Bell (2005, s. 48) uppfylls pålitligheten om 

undersökningen kan göras om av både den som gör undersökningen och av andra. Ett 

annat sätt att öka reliabiliteten är att testa mätinstrumenten innan undersökningen 

genomförs för att se om dessa är pålitliga, vilket vi valde att göra med vår mall på flera 

företag från alla olika länder innan vi var nöjda med hur mallen utformats. Reliabiliteten 

är uppfylld om undersökningen inte påverkas av tillfälligheter runt omkring 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 48), vilket för vår del innebär att vi var noga 

med att gå igenom varje företag noggrant och systematiskt för att inte påverkas av 

stressfaktorer eller annat runt omkring. För att öka replikerbarheten så väljer vi 

dessutom att när resultatet av undersökningen framställs även detaljrikt framställa 

tillvägagångssättet. 

8.2 Validitet  

Under undersökningens genomförande har vi hela tiden haft i åtanke att det är viktigt att 

komma ihåg vår problemformulering samt vårt perspektiv och på det sättet öka 

validiteten i undersökningen. Vi har varit noga med att tänka på att undersökningens 

resultat ska besvara problemformuleringen, vilket gjort att vi lagt störst vikt på att 

undersöka hur mycket upplysningar som lämnas av företagen och om det finns någon 

skillnad mellan länder. Ejvegård (2009, s. 80-81) beskriver validitet som att det som 

mäts faktiskt är det undersökningen ska mäta och inget annat. Validitet ger giltighet i 

undersökningen då resultatet speglar det som undersöks. Det är viktigt att det mått som 

används är bestämt utifrån undersökningens syfte, alla mått är bra så länge de mäter det 

som är meningen.  
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Under arbetets gång har vi systematiskt reflekterat kring om det vi för stunden gör hör 

ihop med vårt syfte, och om delen är extra viktigt att fokusera på eller helt kan väljas 

bort från arbetet. Det innebär att vi även har funderat kring om det vi mäter i 

undersökningen är något som existerar i verkligheten eller om det endast är statistiska 

relationer som vi undersöker. Detta har lett till att vi i vissa delar av undersökningen 

under arbetets gång ifrågasatt det vi själva gjort eftersom det ibland funnits 

tveksamheter om det finns någon verklighetsanknytning, vilket vi därför har 

argumenterat kring löpande under undersökningens gång. Enligt Hartman (2004, s. 146) 

är giltigheten i en undersökning uppfylld om den ger en korrekt bild av verkligheten. 

Denna kan påverkas av flera olika faktorer, bland annat miljön runt undersökningen 

samt mänskliga fel, vilket kan vara bra att känna till i förväg för att öka validiteten i 

undersökningen. 

 

Bryman och Bell (2005, s. 48-50) skriver att validitet går att dela upp i olika 

huvudsakliga drag. Det första är begreppsvaliditet där måttet ska spegla det som faktiskt 

ska mätas och förutsätter att måttet är reliabelt. Det andra är intern validitet som 

existerar om det finns kausala samband mellan variablerna som används i 

undersökningen. Tredje draget, extern validitet, är uppfyllt om undersökningen som 

görs är generaliserbar och därmed kan användas utanför undersökningens urval. Det 

sista som tas upp är ekologisk validitet där betydelsen är att undersökningen faktiskt är 

tillämpbar i vardagen och vanliga miljöer, alltså att undersökningen inte framställer 

något som inte existerar i människors liv. Vi anser att vår undersökning mäter det vi vill 

att den ska mäta och därmed besvarar vår problemformulering. Det vi har diskuterat 

fram och tillbaka i arbetet är om de samband vår statistiska undersökning hittat kan 

anses vara kausala, vilket innebär att vi i resultatet till regressionsanalyserna är 

tveksamma till hur kulturella skillnader i verkligheten påverkar graden av lämnade 

upplysningar. Eftersom vi gjort en totalundersökning anser vi att den externa validiteten 

är direkt uppfylld eftersom vårt urval är hela målpopulationen. Däremot ligger det en 

svaghet i att vi har så få mätvärden för många av länderna vilket gör att det är svårt att 

säga att företagen i de länderna kan representera hela landet. Den ekologiska validiteten 

är även den uppfylld eftersom vi i vår undersökning kan se att det finns en skillnad som 

faktiskt existerar mellan företagen, vilket innebär att problemet är verkligt. 
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Bilaga 1 – Upplysningar som ska lämnas enligt 

IFRS  

Verkligt värde och anskaffningsvärde 

IAS 40 pkt.74 

De upplysningar som ska anges enligt nedan gäller utöver dem som återfinns i IAS 17. I 

enlighet med IAS 17 tillhandahåller ägaren av en förvaltningsfastighet upplysningar om 

ingångna leasingavtal till leasegivare. Ett företag som innehar en förvaltningsfastighet som 

klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal tillhandahåller upplysningar 

om ingångna finansiella leasingavtal till leasetagare och upplysningar om ingångna 

operationella leasingavtal till leasegivare. 

IAS 40 pkt.75 

Ett företag ska lämna följande upplysningar: 
a) Huruvida det använder verkligt värde eller anskaffningsvärde. 
b) I det fall det använder verkligt värde, huruvida, och under vilka omständigheter, andelar i 

fastigheter, som innehas genom operationella leasingavtal, klassificeras och redovisas som 

förvaltningsfastigheter. 
c) Vilka kriterier som företaget använder för att skilja förvaltningsfastigheter från 

rörelsefastigheter och från fastigheter som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, 

när denna gränsdragning är svår att göra (se punkt 14). 
d) Vilka metoder som använts och vilka betydande antaganden som tillämpats när företaget 

fastställt verkliga värden på förvaltningsfastigheterna, inklusive ett uttalande avseende om 

fastställandet av verkliga värden stöds av faktiska transaktioner på marknaden eller om de 

baseras mer på andra faktorer (som i så fall ska anges) på grund av fastighetens speciella 

karaktär eller avsaknad av jämförbara uppgifter på marknaden. 
e) I viken utsträckning som det verkliga värdet (enligt värdering eller upplysning i de 

finansiella rapporterna) på förvaltningsfastigheter baseras på värderingar av oberoende 

värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i 

värdering av fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt. Om det inte har skett 

en sådan värdering, ska detta anges. 
f) De belopp som redovisas i resultatet avseende 
i            Hyresintäkter. 
ii  Direkta kostnader (inklusive kostnader för reparationer och underhåll) för de 

förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden. 
iii  Direkta kostnader (inklusive kostnader för reparationer och underhåll) för de 

förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden. 
iv  Den ackumulerade förändringen i verkligt värde som redovisas i resultatet för 

en försäljning av en förvaltningsfastighet från en grupp av tillgångar där 

metoden med anskaffningsvärde används till en grupp där metoden med 

verkligt värde används (se punkt 32 C). 
g) Förekomst och belopp avseende begränsning i rätten att sälja en förvaltningsfastighet 

eller att disponera hyresintäkterna och ersättning vid avyttring. 
h) Avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra eller exploatera en förvaltningsfastighet eller 

för att utföra reparationer, underhåll eller förbättringar.      
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Verkligt värde 

IAS 40 pkt.76 

Förutom de upplysningar som krävs enligt punkt 75 ska ett företag som tillämpar värdering 

till verkligt värde enligt punkterna 33-55 också redovisa en avstämning mellan 

förvaltningsfastighetens redovisade värde vid periodens början och slut, där nedanstående 

uppgifter ska framgå: 
a) ökningar, med separata upplysningar om sådana ökningar som är en följd av förvärv och 

sådana som är en följd av att tillkommande utgifter har lagts till i en tillgångs redovisade 

värde, 
b) ökningar som uppkommit vid rörelseförvärv, 
c) tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning eller som ingår i en 

avyttringsgrupp klassificerad som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5, och 

andra avyttringar, 
d) nettoresultat från justeringar av verkligt värde, 
e) nettot av valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning av finansiella rapporter till 

en annan rapporteringsvaluta, och vid omräkning av en utlandsverksamhet till det 

rapporterande företagets rapporteringsvaluta, 
f) omklassificeringar till och från lagertillgång och rörelsefastighet, och 
g) övriga förändringar. 

IAS 40 pkt.77 

När en betydande justering vidtas av en värdering som erhållits för en förvaltningsfastighet 

för att hänsyn ska tas till detta i de finansiella rapporterna, exempelvis för att undvika 

dubbelberäkning av tillgångar och skulder som redovisas som separata tillgångar och 

skulder enligt beskrivning i punkt 50, ska företaget redovisa en avstämning mellan den 

erhållna värderingen och den justerade värderingen som redovisas i de finansiella 

rapporterna, med separat angivelse av det sammanlagda beloppet för eventuella redovisade 

leasingförpliktelser som återläggs samt andra betydande justeringar. 

IAS 40 pkt.78 

I de undantagsfall som punkt 53 hänvisar till, när ett företag värderar en 

förvaltningsfastighet till anskaffningsvärde enligt IAS 16, ska den avstämning som krävs 

enligt punkt 76 innehålla upplysning om de belopp som är hänförliga till denna 

förvaltningsfastighet och som är skilda från de belopp som är hänförliga till andra 

förvaltningsfastigheter. Dessutom ska företagets upplysningar innefatta 
a) en beskrivning av förvaltningsfastigheten, 
b) en förklaring till varför det verkliga värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, 
c) om möjligt, ett intervall inom det är högst sannolikt att det verkliga värdet ligger, och 
d) vid utrangering eller avyttring av förvaltningsfastigheter som inte redovisats till verkligt 

värde 
i  det faktum att företaget utrangerat eller avyttrat förvaltningsfastigheter som 

inte redovisats till verkligt värde, 
ii förvaltningsfastighetens redovisade värde vid tidpunkten för försäljningen, 

och 
iii           det belopp som har redovisats i resultatet 
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Bilaga 2 - Sammanställning av index på 

kulturella skillnader per land 

Dimensionerna - Hofstede 

Land Maktdistans 
Individ-

ualism 

Masku-

linitet 

Osäkerhets-

undvikande 

Långsiktig 

inriktning 
Eftergivenhet 

Belgien 65 75 54 94 82 57 

Danmark 18 74 16 23 35 70 

Finland 33 63 26 59 38 57 

Frankrike 68 71 43 86 63 48 

Grekland 60 35 57 112 45 50 

Irland 28 70 68 35 24 65 

Italien 50 76 70 75 61 30 

Nederländerna 38 80 14 53 67 68 

Storbritannien 35 89 66 35 51 69 

Sverige 31 71 5 29 53 78 

Tyskland 35 67 66 65 83 40 

Österrike 11 55 79 70 60 63 

 

Efterlevnadsvariabler - La Porta 

Land Effektivitet i 

rättsväsendet 

Rättssäkerhet Korruption Ingen 

expropriation 

Avtals-

genomförande 
Nederländerna 10 10 10 9,98 9,35 

Tyskland 9 9,23 8,93 9,9 9,77 

Storbritannien 10 8,57 9,1 9,71 9,63 

Österrike 9,5 10 8,57 9,69 9,6 

Danmark 10 10 10 9,67 9,31 

Finland 10 10 10 9,67 9,15 

Irland 8,75 7,8 8,52 9,67 8,96 

Frankrike 8 8,98 9,05 9,65 9,19 

Belgien 9,5 10 8,82 9,63 9,48 

Sverige 10 10 10 9,4 9,58 

Italien 6,75 8,33 6,13 9,35 9,17 

Grekland 7 6,18 7,27 7,12 6,62 
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Total lagefterlevnad – La Porta 

Land Lagefterlevnad 

Belgien 9,486 

Danmark 9,796 

Finland 9,764 

Frankrike 8,974 

Grekland 6,838 

Irland 8,74 

Italien 7,946 

Nederländerna 9,866 

Storbritannien 9,402 

Sverige 9,796 

Tyskland 9,366 

Österrike 9,472 

 

Ägarstruktur - La Porta 

Land Medianvärde 
Belgien 0,62 

Danmark 0,40 

Finland 0,34 

Frankrike 0,24 

Grekland 0,68 

Irland 0,36 

Italien 0,60 

Nederländerna 0,31 

Storbritannien 0,15 

Sverige 0,28 

Tyskland 0,50 

Österrike 0,51 

 

Rättssäkerhet - 2011 

Land Rättssäkerhet 

Sverige 0,88 

Nederländerna 0,82 

Österrike 0,82 

Tyskland 0,81 

Storbritannien 0,79 

Belgien 0,75 

Frankrike 0,74 

Spanien 0,71 

Italien 0,64 
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Korruption - 2010 

Land Korruption 

Danmark 9,3 

Finland 9,2 

Sverige 9,2 

Nederländerna 8,8 

Irland 8 

Österrike 7,9 

Tyskland 7,9 

Storbritannien 7,6 

Belgien 7,1 

Frankrike 6,8 

Italien 3,9 

Grekland 3,5 

 

Ingen Expropriation - 2012 

Land Ingen expropriation 

Irland 76,9 

Danmark 76,2 

Storbritannien 74,1 

Nederländerna 73,3 

Finland 72,3 

Sverige 71,7 

Tyskland 71 

Österrike 70,3 

Belgien 69 

Frankrike 63,2 

Italien 58,8 

Grekland 55,4 

.  



  1 

Bilaga 3 – Undersökningsmall  

 

Ej angett: -  Ej uppfyllt: 0 Uppfyllt: 1 

Metod A - 0 1 

Aktuella priser Ej angett om aktuella 

priser använts 

Angett att aktuella priser 

använts men ej vad priset 

är 

Angett vad de aktuella priserna är 

Vilka 

justeringar 

Ej angett om några 

justeringar gjorts 

Angett att justeringar 

gjorts men ej vilka 

Angett vilka justeringar som 

gjorts 

Summan av 

justeringar 

Ej angett att några 

justeringar gjorts 

Angett att justeringar 

gjorts men ej summan 

Angett summan av justeringar 

som gjorts 

Uppdelning Ej angett att någon 

uppdelning gjorts 

Angett uppdelning men 

ej hur  

Angett uppdelning av segment (i 

vilken stad eller vilken typ av 

fastighet. länder räcker ej) 

 

Metod B - 0 1 
Senaste priser Ej angett om senaste 

priser använts 

Angett att senaste priser 

använts men ej vad priset 

är 

Angett vad de senaste priserna är 

Vilka 

justeringar 

Ej angett om några 

justeringar gjorts 

Angett att justeringar 

gjorts men ej vilka 

Angett vilka justeringar som gjorts 

Summan av 

justeringar 

Ej angett att några 

justeringar gjorts 

Angett att justeringar 

gjorts men ej summan 

Angett summan av justeringar som 

gjorts 

Uppdelning Ej angett att någon 

uppdelning gjorts 

Angett uppdelning men 

ej hur  

Angett uppdelning av segment (i 

vilken stad eller vilken typ av 

fastighet, länder räcker ej) 

 

Metod C - 0 1 
Diskonterings-

ränta 

Ej angett att någon 

diskonteringsränta 

använts 

Angett att en 

diskonteringsränta 

använts men ej vilken  

Angett vilken diskonteringsränta 

som använts (ej intervall över två 

procentenheter, genomsnittlig om 

uppdelat på segment) 

Uppdelning Ej angett att någon 

uppdelning gjorts 

Angett uppdelning men 

ej hur  

Angett uppdelning av segment (i 

vilken stad eller vilken typ av 

fastighet, länder räcker ej) 

Uppdelning av 

diskonterings-

ränta 

Ej angett om någon 

uppdelning av 

diskonteringsräntan 

gjorts 

Angett att uppdelning av 

diskonteringsräntan 

gjorts men ej hur  

Angett uppdelning av 

diskonteringsräntan på segment (i 

vilken stad eller vilken typ av 

fastighet, länder räcker ej) 

Prognos-

horisont 

Ej angett att någon 

prognoshorisont 

använts 

Angett att 

prognoshorisont använts 

men ej vilken  

Angett prognoshorisont (ej intervall 

på över fem år om ingen 

segmentuppdelning är gjord) 

 

Värdering - 0 1 
Extern 

värderingsman 

Ej angett att någon 

extern värderingsman 

använts 

Angett att extern 

värderingsman använts 

men ej till vilken grad 

Angett till vilken grad extern 

värderingsman använts (vid vilka 

tillfällen och hur ofta per år) 
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Bilaga 4 - Urval 

 

Företag Land 

1 BLACKROCK INTERNATIONAL LAND PUBLIC LIMITED COMPANY Irland 

2 WYNNSTAY PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY Storbritannien 

3 STEWART & WIGHT PUBLIC LIMITED COMPANY Storbritannien 

4 MOUNTVIEW ESTATES PLC Storbritannien 

5 LONDON & ASSOCIATED PROPERTIES PLC Storbritannien 

6 HAMMERSON PLC Storbritannien 

7 GSC PROPERTY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY Storbritannien 

8 WORTHINGTON GROUP PLC Storbritannien 

9 TOWN CENTRE SECURITIES PLC Storbritannien 

10 SHAFTESBURY PLC Storbritannien 

11 WORKSPACE GROUP PLC Storbritannien 

12 MINERVA PLC Storbritannien 

13 SOVEREIGN REVERSIONS PLC Storbritannien 

14 CLS HOLDINGS PLC Storbritannien 

15 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC Storbritannien 

16 THE UNITE GROUP PLC Storbritannien 

17 SERVICED OFFICE GROUP PLC Storbritannien 

18 LAND SECURITIES GROUP PLC Storbritannien 

19 CHINA WESTERN INVESTMENTS PLC Storbritannien 

20 PROPERTY RECYCLING GROUP PLC Storbritannien 

21 HANSTEEN HOLDINGS PLC Storbritannien 

22 INVISTA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT HOLDINGS PLC Storbritannien 

23 CHINA GATEWAY INTERNATIONAL PLC Storbritannien 

24 WERELDHAVE BELGIUM Belgien 

25 WAREHOUSES DE PAUW Belgien 

26 HOME INVEST BELGIUM Belgien 

27 INTERVEST RETAIL Belgien 

28 AEDIFICA Belgien 

29 MB RETAIL EUROPE Frankrike 

30 FONCIERE DES REGIONS Frankrike 

31 AFFIPARIS Frankrike 

32 CARREFOUR PROPERTY DEVELOPMENT Frankrike 

33 FREY Frankrike 

34 FONCIERE SEPRIC SA Frankrike 

35 PARIS REALITY FUND Frankrike 

36 FONCIERE PARIS FRANCE Frankrike 

37 CEGEREAL S.A Frankrike 

38 FONCIERE R PARIS Frankrike 

39 ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE Frankrike 

40 COURTOIS SA Frankrike 

41 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE Frankrike 

42 SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Frankrike 
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43 

44 

COMPAGNIE LA LUCETTE 

GECINA 

Frankrike 

Frankrike 

45 SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE Frankrike 

46 DOCKS LYONNAIS Frankrike 

47 FONCIERE DES MURS Frankrike 

48 PASAL DEVELOPMENT S.A. Grekland 

49 TRASTOR  Grekland 

50 MIG REAL ESTATE  Grekland 

51 BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI Italien 

52 GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. Nederländerna 

53 N.V. BEVER HOLDING Nederländerna 

54 NORDICOM A/S Danmark 

55 JEUDAN A/S Danmark 

56 EGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S Danmark 

57 PRIME OFFICE A/S Danmark 

58 VICTORIA PROPERTIES A/S Danmark 

59 TOWER GROUP A/S Danmark 

60 TECHNOPOLIS OYJ Finland 

61 CITYCON OYJ Finland 

62 SPONDA OYJ Finland 

63 HUFVUDSTADEN AB Sverige 

64 HEBA FASTIGHETS AB Sverige 

65 WALLENSTAM AB Sverige 

66 ATRIUM LJUNGBERG AB Sverige 

67 FAST PARTNER AB Sverige 

68 WIHLBORGS FASTIGHETER AB Sverige 

69 DAGON AB Sverige 

70 COREM PROPERTY GROUP AB Sverige 

71 KLÖVERN AB Sverige 

72 DIÖS FASTIGHETER AB Sverige 

73 FASTIGHETS AB BALDER Sverige 

74 BRINOVA FASTIGHETER AB Sverige 

75 ALLOKTON AB Sverige 

76 GR?ZI REAL ESTATE AG Tyskland 

77 1ST RED AG Tyskland 

78 TAG IMMOBILIEN AG Tyskland 

79 HAMBURGISCHE IMMOBILIEN UND ENERGIE INVEST AG Tyskland 

80 IVG IMMOBILIEN AG Tyskland 

81 COLONIA REAL ESTATE AG Tyskland 

82 WESTGRUND AKTIENGESELLSCHAFT Tyskland 

83 DEUTSCHE WOHNEN AG Tyskland 

84 YOUNIQ AG Tyskland 

85 IFM IMMOBILIEN AG Tyskland 

86 HASEN-IMMOBILIEN AKTIENGESELLSCHAFT Tyskland 

87 VIB VERM?EN AG Tyskland 
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88 

89 

ARISTON REAL ESTATE AG 

SPARKASSEN IMMOBILIEN AKTIENGESELLSCHAFT 

Tyskland 

Österrike 

90 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Österrike 

91 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Österrike 

92 LIBERTY INTERNATIONAL PLC * 
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Bilaga 5 – Urval efter bortfall 

 

Företag Land 

1 BLACKROCK INTERNATIONAL LAND PUBLIC LIMITED COMPANY Irland 

2 WYNNSTAY PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY Storbritannien 

3 STEWART & WIGHT PUBLIC LIMITED COMPANY Storbritannien 

4 MOUNTVIEW ESTATES PLC Storbritannien 

5 LONDON & ASSOCIATED PROPERTIES PLC Storbritannien 

6 HAMMERSON PLC Storbritannien 

7 WORTHINGTON GROUP PLC Storbritannien 

8 TOWN CENTRE SECURITIES PLC Storbritannien 

9 SHAFTESBURY PLC Storbritannien 

10 WORKSPACE GROUP PLC Storbritannien 

11 MINERVA PLC Storbritannien 

12 CLS HOLDINGS PLC Storbritannien 

13 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC Storbritannien 

14 THE UNITE GROUP PLC Storbritannien 

15 SERVICED OFFICE GROUP PLC Storbritannien 

16 LAND SECURITIES GROUP PLC Storbritannien 

17 CHINA WESTERN INVESTMENTS PLC Storbritannien 

18 HANSTEEN HOLDINGS PLC Storbritannien 

19 CHINA GATEWAY INTERNATIONAL PLC Storbritannien 

20 WERELDHAVE BELGIUM Belgien 

21 WAREHOUSES DE PAUW Belgien 

22 HOME INVEST BELGIUM Belgien 

23 INTERVEST RETAIL Belgien 

24 AFFIPARIS Frankrike 

25 CEGEREAL S.A Frankrike 

26 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE Frankrike 

27 SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Frankrike 

28 GECINA Frankrike 

29 PASAL DEVELOPMENT S.A. Grekland 

30 TRASTOR  Grekland 

31 BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI Italien 



  2 

32 TOWER GROUP A/S Danmark 

33 TECHNOPOLIS OYJ Finland 

34 CITYCON OYJ Finland 

35 SPONDA OYJ Finland 

36 HUFVUDSTADEN AB Sverige 

37 HEBA FASTIGHETS AB Sverige 

38 WALLENSTAM AB Sverige 

39 ATRIUM LJUNGBERG AB Sverige 

40 FAST PARTNER AB Sverige 

41 WIHLBORGS FASTIGHETER AB Sverige 

42 COREM PROPERTY GROUP AB Sverige 

43 

44 

KLÖVERN AB 

DIÖS FASTIGHETER AB 

Sverige 

Sverige 

45 FASTIGHETS AB BALDER Sverige 

46 BRINOVA FASTIGHETER AB Sverige 

47 TAG IMMOBILIEN AG Tyskland 

48 IVG IMMOBILIEN AG Tyskland 

49 COLONIA REAL ESTATE AG Tyskland 

50 DEUTSCHE WOHNEN AG Tyskland 

51 YOUNIQ AG Tyskland 

52 IFM IMMOBILIEN AG Tyskland 

53 VIB VERM?EN AG Tyskland 

54 SPARKASSEN IMMOBILIEN AKTIENGESELLSCHAFT Österrike 

55 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT Österrike 

56 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE Österrike 
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Bilaga 6 – Lådagram med tillhörande Statistik 

Descriptive Statistics: Belgien  
          Total 

Variable  Count  N  N*  Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum    Q1  Median 

Belgien       4  4   0  3,00     1,22   2,45      6,00     0,00  0,75    3,00 

 

Variable    Q3  Maximum   IQR 

Belgien   5,25     6,00  4,50 

  

Boxplot of Belgien  
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Descriptive Statistics: Danmark  
          Total                   SE 

Variable  Count  N  N*    Mean  Mean  StDev  Variance  Minimum  Q1  Median  Q3 

Danmark       1  1   0  5,0000     *      *         *   5,0000   *  5,0000   * 

 

Variable  Maximum  IQR 

Danmark    5,0000    * 

 

Boxplot of Danmark  
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Descriptive Statistics: Finland  
          Total 

Variable  Count  N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum     Q1  Median 

Finland       3  3   0  4,333    0,882  1,528     2,333    3,000  3,000   4,000 

 

Variable     Q3  Maximum    IQR 

Finland   6,000    6,000  3,000 

  

Boxplot of Finland  
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Descriptive Statistics: Frankrike  
           Total 
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Variable   Count  N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum     Q1 

Frankrike      5  5   0  3,800    0,490  1,095     1,200    2,000  3,000 

 

Variable   Median     Q3  Maximum    IQR 

Frankrike   4,000  4,500    5,000  1,500 

  

Boxplot of Frankrike  
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Descriptive Statistics: Grekland  
          Total 

Variable  Count  N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum  Q1  Median 

Grekland      2  2   0  3,835    0,165  0,233     0,054    3,670   *   3,835 

 

Variable  Q3  Maximum  IQR 

Grekland   *    4,000    * 

 

Boxplot of Grekland  
 

4,00

3,95

3,90

3,85

3,80

3,75

3,70

3,65

U
p

p
ly

s
n

in
g

a
r

Boxplot of Grekland

 
 

Descriptive Statistics: Irland  
          Total                   SE 

Variable  Count  N  N*    Mean  Mean  StDev  Variance  Minimum  Q1  Median  Q3 

Irland        1  1   0  2,0000     *      *         *   2,0000   *  2,0000   * 

 

Variable  Maximum  IQR 

Irland     2,0000    * 

 

Boxplot of Irland  
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Descriptive Statistics: Italien  
          Total                   SE 

Variable  Count  N  N*    Mean  Mean  StDev  Variance  Minimum  Q1  Median  Q3 

Italien       1  1   0  5,0000     *      *         *   5,0000   *  5,0000   * 

 

Variable  Maximum  IQR 

Italien    5,0000    * 
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Boxplot of Italien  
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Descriptive Statistics: Storbritannien  
                Total 

Variable        Count   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum     Q1 

Storbritannien     18  18   0  2,667    0,243  1,029     1,059    0,000  2,000 

 

Variable        Median     Q3  Maximum    IQR 

Storbritannien   3,000  3,000    4,000  1,000 

 

Boxplot of Storbritannien  
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Descriptive Statistics: Sverige  
          Total 

Variable  Count   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum     Q1 

Sverige      11  11   0  5,000    0,381  1,265     1,600    2,000  4,000 

 

Variable  Median     Q3  Maximum    IQR 

Sverige    5,000  6,000    6,000  2,000 

  

Boxplot of Sverige  
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Descriptive Statistics: Tyskland  
          Total 

Variable  Count  N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum     Q1  Median 

Tyskland      7  7   0  3,429    0,517  1,367     1,869    2,000  2,000   3,500 

 

Variable     Q3  Maximum    IQR 

Tyskland  4,000    6,000  2,000 

  

Boxplot of Tyskland  
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Descriptive Statistics: Österrike  
           Total 

Variable   Count  N  N*  Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum    Q1  Median 

Österrike      3  3   0  3,00     1,00   1,73      3,00     2,00  2,00    2,00 

 

Variable     Q3  Maximum   IQR 

Österrike  5,00     5,00  3,00 

 

Boxplot of Österrike  
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Bilaga 7 - Spridningsdiagram 
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Scatterplot of Upplysningar vs Effektivitet i rättsväsendet
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Bilaga 8 – Korrelationsmatris 

 
                      Upplysningar       Maktdistans     Individualism 

Maktdistans                 -0,028 

                             0,838 

 

Individualism               -0,274            -0,070 

                             0,041             0,610 

 

Maskulinitet                -0,545             0,037             0,208 

                             0,000             0,787             0,123 

 

Osäkerhetsundvik            -0,057             0,689            -0,598 

                             0,678             0,000             0,000 

 

Långsiktig inrik            -0,062             0,349            -0,125 

                             0,652             0,008             0,359 

 

Eftergivenhet                0,077            -0,463             0,402 

                             0,573             0,000             0,002 

 

Effektivitet i r            -0,051            -0,608             0,556 

                             0,708             0,000             0,000 

 

Rättssäkerhet                0,296            -0,273            -0,038 

                             0,027             0,041             0,779 

 

Rättssäkerhet 20             0,320            -0,628            -0,237 

                             0,025             0,000             0,102 

 

Korruption                   0,244            -0,343             0,228 

                             0,070             0,010             0,090 

 

Korruption 2010              0,212            -0,598             0,202 

                             0,117             0,000             0,135 

 

Ingen expropriat            -0,167            -0,265             0,588 

                             0,220             0,049             0,000 

 

2012 Ingen expro            -0,172            -0,673             0,635 

                             0,204             0,000             0,000 

 

Avtalsgenomföran            -0,079            -0,401             0,627 

                             0,561             0,002             0,000 

 

Lagefterlevnad               0,090            -0,474             0,436 

                             0,508             0,000             0,001 

 

Ägarstruktur                 0,108             0,217            -0,747 

                             0,428             0,108             0,000 

 

 

                      Maskulinitet  Osäkerhetsundvik  Långsiktig inrik 

Osäkerhetsundvik             0,300 

                             0,024 

 

Långsiktig inrik             0,265             0,515 

                             0,049             0,000 

 

Eftergivenhet               -0,450            -0,770            -0,607 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Effektivitet i r            -0,221            -0,772            -0,266 

                             0,101             0,000             0,047 

 

Rättssäkerhet               -0,540            -0,189             0,246 

                             0,000             0,164             0,068 
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Rättssäkerhet 20            -0,672            -0,659            -0,284 

                             0,000             0,000             0,048 

 

Korruption                  -0,691            -0,607            -0,229 

                             0,000             0,000             0,090 

 

Korruption 2010             -0,561            -0,671            -0,160 

                             0,000             0,000             0,239 

 

Ingen expropriat             0,176            -0,349             0,278 

                             0,195             0,008             0,038 

 

2012 Ingen expro             0,012            -0,802            -0,241 

                             0,929             0,000             0,073 

 

Avtalsgenomföran             0,020            -0,533             0,289 

                             0,882             0,000             0,031 

 

Lagefterlevnad              -0,367            -0,604             0,042 

                             0,005             0,000             0,758 

 

Ägarstruktur                 0,096             0,726             0,524 

                             0,482             0,000             0,000 

 

 

                     Eftergivenhet  Effektivitet i r     Rättssäkerhet 

Effektivitet i r             0,762 

                             0,000 

 

Rättssäkerhet                0,226             0,482 

                             0,093             0,000 

 

Rättssäkerhet 20             0,632             0,644             0,558 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Korruption                   0,610             0,732             0,660 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Korruption 2010              0,552             0,783             0,768 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Ingen expropriat             0,002             0,483             0,521 

                             0,990             0,000             0,000 

 

2012 Ingen expro             0,577             0,900             0,331 

                             0,000             0,000             0,013 

 

Avtalsgenomföran             0,232             0,643             0,609 

                             0,086             0,000             0,000 

 

Lagefterlevnad               0,494             0,837             0,819 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Ägarstruktur                -0,601            -0,524             0,094 

                             0,000             0,000             0,493 

 

 

                  Rättssäkerhet 20        Korruption   Korruption 2010 

Korruption                   0,844 

                             0,000 

 

Korruption 2010              0,986             0,917 

                             0,000             0,000 

 

Ingen expropriat            -0,399             0,380             0,546 

                             0,004             0,004             0,000 
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2012 Ingen expro             0,524             0,592             0,731 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Avtalsgenomföran             0,523             0,485             0,655 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Lagefterlevnad               0,886             0,828             0,917 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Ägarstruktur                -0,162            -0,479            -0,352 

                             0,266             0,000             0,008 

 

 

                  Ingen expropriat  2012 Ingen expro  Avtalsgenomföran 

2012 Ingen expro             0,650 

                             0,000 

 

Avtalsgenomföran             0,924             0,720 

                             0,000             0,000 

 

Lagefterlevnad               0,750             0,770             0,852 

                             0,000             0,000             0,000 

 

Ägarstruktur                -0,349            -0,531            -0,392 

                             0,008             0,000             0,003 

 

 

                    Lagefterlevnad 

Ägarstruktur                -0,385 

                             0,003 

 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 
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Bilaga 9 - Enkla linjära regressionsanalyser 

 

Regression Analysis: Upplysningar versus Maskulinitet  
 
The regression equation is 

Upplysningar = 5,16 - 0,0328 Maskulinitet 

 

 

Predictor          Coef   SE Coef      T      P 

Constant         5,1572    0,3750  13,75  0,000 

Maskulinitet  -0,032782  0,006865  -4,78  0,000 

 

 

S = 1,28613   R-Sq = 29,7%   R-Sq(adj) = 28,4% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS      MS      F      P 

Regression       1   37,715  37,715  22,80  0,000 

Residual Error  54   89,323   1,654 

Total           55  127,038 

 

 

Unusual Observations 

 

Obs  Maskulinitet  Upplysningar    Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 17          66,0         0,000  2,994   0,209    -2,994     -2,36R 

 21          54,0         0,000  3,387   0,176    -3,387     -2,66R 

 22          54,0         6,000  3,387   0,176     2,613      2,05R 

 38           5,0         2,000  4,993   0,345    -2,993     -2,42R 

 49          66,0         6,000  2,994   0,209     3,006      2,37R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 
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Regression Analysis: Upplysningar versus Rättssäkerhet 2011  
 
The regression equation is 

Upplysningar = - 4,26 + 9,73 Rättssäkerhet 2011 

 

 

49 cases used, 7 cases contain missing values 

 

 

Predictor             Coef  SE Coef      T      P 

Constant            -4,257    3,360  -1,27  0,211 

Rättssäkerhet 2011   9,729    4,200   2,32  0,025 

 

 

S = 1,48672   R-Sq = 10,2%   R-Sq(adj) = 8,3% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS      MS     F      P 

Regression       1   11,859  11,859  5,37  0,025 

Residual Error  47  103,886   2,210 

Total           48  115,745 

 

 

Unusual Observations 

 

     Rättssäkerhet 

Obs           2011  Upplysningar    Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 17          0,786         0,000  3,388   0,219    -3,388     -2,30R 

 21          0,746         0,000  3,004   0,305    -3,004     -2,06R 

 22          0,746         6,000  3,004   0,305     2,996      2,06R 

 31          0,637         5,000  1,944   0,709     3,056      2,34RX 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 
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Bilaga 10 – Multipel regressionsanalys 

 

Regression Analysis: Upplysningar versus Maskulinitet; Rättssäkerhet 20  
 
The regression equation is 

Upplysningar = 6,90 - 0,0348 Maskulinitet - 2,07 Rättssäkerhet 2011 

 

49 cases used, 7 cases contain missing values 

 

Predictor               Coef  SE Coef      T      P 

Constant               6,895    4,442   1,55  0,127 

Maskulinitet        -0,03480  0,01013  -3,43  0,001 

Rättssäkerhet 2011    -2,067    5,113  -0,40  0,688 

 

S = 1,34073   R-Sq = 28,6%   R-Sq(adj) = 25,5% 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS      MS     F      P 

Regression       2   33,058  16,529  9,20  0,000 

Residual Error  46   82,687   1,798 

Total           48  115,745 

 

 

Source              DF  Seq SS 

Maskulinitet         1  32,764 

Rättssäkerhet 2011   1   0,294 

 

Unusual Observations 

 

Obs  Maskulinitet  Upplysningar    Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 17          66,0         0,000  2,974   0,231    -2,974     -2,25R 

 21          54,0         0,000  3,474   0,307    -3,474     -2,66R 

 31          70,0         5,000  3,142   0,728     1,858      1,65 X 

 38           5,0         2,000  4,912   0,397    -2,912     -2,27R 

 49          66,0         6,000  2,934   0,270     3,066      2,33R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 
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