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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om tillgångar rapporterade enligt verkligt värde på 

de olika nivåerna i modellen för att klassificera värderingsgrund är värderelevant för 

europeiska banker. Ytterligare undersöks även om den nya redovisningsstandarden IFRS 13 

påverkat värderelevansen av rapporterade finansiella tillgångar för de olika tillgångsnivåerna 

för de granskade företagen. Studien omfattar 109 europeiska banker för åren 2012 respektive 

2013. Studien utgörs av två regressionsmodeller som baserar sig på Ohlsons modell som är 

allmänt förekommande inom värderelevansforskning. 

 

Resultatet av undersökningen visar att endast tillgångar klassade på nivå 1 och 3 i 

värdehierarkimodellen är värderelevanta. För att kontrollera ifall företagsspecifika egenskaper 

som storlek har en inverkan på resultatet delas det ursprungliga samplet in i stora och små 

banker vilka sedan testas separat. Resultatet visar att modellen bättre förklarar inverkan av 

tillgångar värderade till verkligt värde på aktiekursen för små banker medan det i övrigt endast 

förekommer små skillnader. Slutligen undersöks inverkan av publiceringen av IFRS 13 på 

värderelevansen av tillgångar värderade till verkligt värde, vilket visar att standarden har en 

positiv och signifikant inverkan endast för tillgångar på nivå 3. 

 

Tidigare forskning som undersöker värderelevansen för tillgångar och skulder rapporterade 

enligt hierarkimodellen för indata har endast utförts på amerikanska banker som rapporterar 

under SFAS 157. Eftersom motsvarande undersökningar under IFRS 13 i Europa inte utförts 

bidrar den här undersökningen till att fylla ett informationsgap. Eftersom resultatet delvis kan 

bekräfta hypoteserna finns det en tydlig motivering till fortsatt forskning på området.  
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1 INLEDNING 

I maj 2011 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) efter lång tids 

arbete den nya redovisningsstandarden IFRS 13 – Värdering till verkligt värde. Standarden 

är en del i ledet av nyheter IASB presenterat, den här gången med syftet att samla de 

existerande riktlinjerna för rapportering av verkligt värde i en och samma standard. 

Standarden är resultatet av ett tätt samarbete med den amerikanska motsvarigheten till 

IASB, Financial Accounting Standards Board (FASB), och kom att träda i kraft från och 

med räkenskapsåret 2013.  

Syftet med värdering till verkligt värde är att återge företagets tillgångar till ett värde 

baserat på transaktionspris (marknadsbaserade värden) istället för värderingsgrunder som 

baserar sig på historiska värden. Traditionellt har redovisning av tillgångar och skulder 

baserat sig på historiska värden i och med deras lättillgänglighet. Att basera den finansiella 

rapporteringen på endast historiska värden har ändå kritiserats ur investerarnas synpunkt, 

och som ett svar på kritiken har verkligt värde förespråkats som en metod som ökar 

transparensen i värderingarna samt värdet av informationen för investerarna (Bleck & Liu 

2007). Den nya IFRS 13-standarden för även med sig en hierarkimodell där tillgångar och 

skulder delas in i tre nivåer beroende på typen av underliggande data för värderingar 

(Troberg 2013, s. 144-145). Detta med syftet att ge investeraren en mer tillförlitlig och 

korrekt bild av vilken typ av indata som ligger till grund för värderingen och därmed 

minska informationsgapet mellan företagsledningen och investerarna.  

I praktiken kommer den nya IFRS-standarden att ha störst betydelse för finansiella 

institutioner eftersom kraven på värdering till verkligt värde direkt påverkar företag då 

dessa företag typiskt har en stor andel finansiella tillgångar vilka rapporteras till verkligt 

värde (Troberg 2013, s. 147). Den nya IFRS 13-standarden producerades genom ett 

samarbete mellan International Accounting Standards Board och det motsvarande 

amerikanska nationella organet Financial Accounting Standards Board. Detta som ett steg 

i den gemensamma strävan efter att harmonisera de internationella 

redovisningsstandarderna med det nationella amerikanska regelverket (Troberg 2013, s. 

144-145). Rent praktiskt resulterade samarbetet mellan IASB och FASB i att den nya 

standarden IFRS 13 bygger på samma definition av verkligt värde som den motsvarande 

amerikanska standarden för rapportering enligt verkligt värde SFAS 157. Utöver detta 

tillämpas även i IFRS 13 samma modell för indelning av tillgångar i klasser beroende på 
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dess underliggande indata. Modellen för att klassa nivån på indata refereras i den här 

avhandlingen till benämningen hierarkimodell. Modellen består av tre olika nivåer som 

graderar hur marknadsbaserad indata för värderingen är. Nivå ett utgör den mest 

marknadsbaserade nivån där alla värden är baserade på transaktionspriset på en aktiv 

marknad medan nivå 3 innebär att värderingen bygger på internt upparbetade modeller 

istället för observerbar marknadsdata (IFRS 13, s.72). 

1.1 Problemområde 

Den nya standarden IFRS 13 och processen kring skapandet av den har varit föremål för 

diskussioner, såväl akademiker som yrkesutövare har belyst den problematiska sidan av 

ökad användning av värdering till verkligt värde. IASB och förespråkarna för ökat 

användande av värdering till verkligt värde hänvisar till ökad transparens och relevans för 

tillgångar (Se bland annat Bleck & Liu 2007; Barth, Beaver & Landsman 2001). Det 

huvudsakliga argumentet för att värdera tillgångar till verkligt värde är att basera 

värderingar på marknadsinformation ger marknaden och investerarna en bättre möjlighet 

att värdera företaget till dess sanna värde.  

I praktiken har argumenten för värdering till verkligt värde mötts av kritik. Enligt en rad 

akademiker finns det flera svagheter med införandet av värdering till verkligt värde.  En 

faktor som betonas är att det inte alltid är möjligt att citera marknadspriser då en aktiv och 

likvid marknad inte alltid existerar. Sådana tillfällen kan uppstå exempelvis under 

finansiella kriser då marknaden är illikvid. Vissa forskare har gått så långt som att beskylla 

tillämpningen av värdering till verkligt värde i USA för att ha förvärrat den ekonomiska 

krisen 2007-2008 (Lax & Leuz 2009; Badertscher, Burks & Easton 2012). Detta i och med 

att verkligt värde ökar volatiliteten i finansiella rapporter då marknadsläget skiftar. Ett 

annat argument som framhålls är att tillämpandet av verkligvärdes-hierarkier ger 

företagsledningen möjlighet att dölja förluster i tillgångar under ekonomiskt svåra tider i 

och med att man kan hävda mer fördelaktiga värden för tillgångar än vid en motsvarande 

marknadstransaktion (Laux & Leuz 2009).  

Värdering till verkligt värde av tillgångar blir speciellt viktigt för banker som på grund av 

branschens karaktär har en stor andel finansiella tillgångar vilka skall värderas till verkligt 

värde under IFRS 13. Problematiken kring värdering till verkligt värde och banker har 

undersökts inom forskning i USA, vilken omfattar banker som rapporterar under 

standarden för verkligt värde SFAS 157. Trots att omfattande forskning existerar kring 
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effekterna av SFAS 157 på amerikanska banker (Song, Thomas & Yi 2010; Goh, Li, Ng & 

Yong 2015) saknas motsvarande forskning för IFRS 13 och den europeiska marknaden. 

Endast ett moderat antal undersökningar har specifikt fokuserat på värderelevans av 

verkligt värde rapportering specifikt för Europa och ingen forskning existerar ännu för den 

nya modellen med klassificering av indata för tillgångarna. Baserat på detta bidrar denna 

avhandling till att fylla ett gap i forskningen på hur den internationella 

redovisningsstandarden för värdering till verkligt värde påverkar kvaliteten på europeiska 

bankers finansiella rapporter.  

Som ett mått på redovisningskvalitet har värderelevans blivit ett populärt begrepp inom 

redovisningsforskningen. Enligt definitionen innebär värderelevans situationen då 

information som publiceras i finansiella rapporter är av sådan betydelse att den påverkar 

investerarnas prissättning av ett företag (Barth, Beaver & Landsman 2001). Då 

redovisningsinformation är värderelevant innebär det att det som rapporterats i de 

finansiella rapporterna spelar in i investerarnas värdering och utgör därmed 

kvalitetsinformation. Detta har lett till att värderelevans inom redovisningsforskning blivit 

synonymt med kvalitetsmått (Barth, Beaver & Landsman 2001; Holthausen & Watts 2001; 

Landsman 2007). För att undersöka betydelsen av verkligt värde i den finansiella 

rapporteringen och i förlängningen utvärdera inverkan av publiceringen av IFRS 13 

kommer begreppet värderelevans att användas även i den här avhandlingen. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om tillgångar rapporterade enligt verkligt värde 

i modellen för värdehierarki är värderelevant för europeiska banker. Samt ytterligare även 

om den nya redovisningsstandarden IFRS 13 påverkat värderelevansen av rapporterade 

finansiella tillgångar för de granskade bankerna.  

Undersökningen begränsar sig till börsnoterade banker i EU25-länderna samt länderna 

inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetet (EES), en förteckning över länderna 

inkluderade i respektive områden ingår i avhandlingens Bilaga 1. EU25-länderna 

tillsammans med EES-länderna väljs för att representera Europa som en enhetlig 

marknad. I den här avhandlingen omfattar EU25-länderna även Storbritannien som under 

den undersökta perioden hörde till denna grupp. Även om IFRS också tillämpas i länder 

som exempelvis Australien och Kanada är undersökningen avgränsad till att omfatta 

enbart EU-länder. Detta görs eftersom tidigare forskning endast fokuserat på USA och det 
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är av intresse att undersöka huruvida resultaten även gäller för den europeiska 

marknaden. EU25 används därför i den här avhandlingen synonymt med den europeiska 

marknaden.  

I avhandlingen undersöks effekten på investerarnas prissättning av finansiella tillgångar i 

och med införandet av IFRS 13. För att undersöka eventuella skillnader jämförs 

värderelevansen av rapporterade finansiella tillgångar för år 2012 med motsvarande för år 

2013 då IFRS 13 trädde i kraft. Data från år 2012 som används för jämförelsen består av 

information om värderingsmetoder under standarden IFRS 7. Denna utgör en liknande 

modell som värdehierarkimodellen i IFRS 13 och möjliggör därför en jämförelse av 

perioderna före och efter ikraftträdandet.  

1.3 Avhandlingens fortsatta upplägg 

I det andra kapitlet (2) kommer värdeteori att behandlas. Inledningsvis definieras 

värdering och verkligt värde. Detta följs av en presentation av värderelevans och dess 

egenskap som mått på rapporteringskvalitet. I det tredje kapitlet (3) behandlas finansiell 

rapportering i form av internationella redovisningsstandarder och mer specifikt den nya 

standarden IFRS 13. Detta följs upp av en del om värdering till verkligt värde av finansiella 

tillgångar och investerarens informationsbehov. I kapitel fyra (4) behandlas tidigare 

forskning kring användningen av verkligt värde i bankbranschen och värdering av 

tillgångar enligt hierarkimodellen för verkligt värde. Det femte kapitlet (5) innehåller en 

beskrivning av metoden för forskningsuppgiften samt tillvägagångssättet för att definiera 

undersökningens sampel.  I avhandlingens sjätte kapitel (6) framställs resultaten av 

avhandlingens undersökning och i det avslutande kapitlet (7) diskuteras sedan slutsatserna 

i förhållande till tidigare forskning.  
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2 VÄRDETEORI 

Värde och värdering av tillgångar och skulder är en central faktor vid bedömandet av ett 

företags finansiella ställning samt vid uppställandet av ett företags finansiella rapporter. 

För att bestämma värde kan olika värderingsmetoder användas beroende på egna 

preferenser och gällande redovisningsreglering. De internationella 

redovisningsstandardsättarna har under senare år i högre grad gått mot att tillämpa 

värdering till verkligt värde (fair value) istället för alternativa metoder som historiska 

värden och andra metoder baserade på nuvärden (Troberg 2013, s. 31-33). Favoriseringen 

av verkligt värde motiveras med ökad nytta för speciellt investerare som användare av 

finansiella rapporter.  

Forskning inom redovisning har visat att det finns ett samband mellan företags 

bokslutsinformation och marknadens prissättning av företaget. Detta innebär att 

marknaden på ett sofistikerat sätt kan bedöma värdet av den information företaget ger ut. 

Detta har gett upphov till ytterligare forskning inom området värderelevans (Alexander & 

Nobes, s. 159, 196-197). Information anses vara värderelevant då den påverkar 

investerarens beslutsfattande (Barth, Beaver & Landsman 2001). I regel beaktas 

redovisningsinformation av investerare vid värdering av företag men olika typer av 

information har olika inverkan på beslut. Eftersom värderelevant information beaktas av 

investerare kan värderelevans ses som ett mått på kvaliteten på den publicerade 

informationen. Förhållandet mellan kapitalmarknaden och redovisningsinformation har 

etablerats i forskning och förklaras ofta i form av Ohlsons modell, först publicerad av 

Ohlson (1995). Modellen utgör även grunden för den här avhandlingens forskningsuppgift 

och presenteras mer ingående i avhandlingens metodkapitel. 

Kapitlet 2 inleds med att behandla begreppet informationsasymmetri och den finansiella 

rapporteringens roll på kapitalmarknaden, för att sedan behandla skillnader mellan 

nuvärden och historiska värden samt respektive regims inverkan på den finansiella 

rapporteringen. Efter detta följer en introduktion till redovisningsprinciper och den 

ständiga avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet för redovisningsstandardsättare 

vid skapandet av redovisningsstandarder. Slutligen introduceras begreppet värderelevans 

som mått på finansiella rapporters kvalitet. I samband med detta introduceras även 

Ohlsons modell. 
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2.1 Finansiella marknader och informationsasymmetri 

Vid finansiella transaktioner kan situationer uppstå där endera parten i transaktionen har 

tillgång till information som inte är tillgänglig för den andra parten, vilket leder till en 

ekonomisk fördel. Detta fenomen benämns officiellt som informationsasymmetri (Scott 

2010, s. 22-23). Informationsasymmetri är en fundamental orsak till ofulländade 

marknader. Finansiell rapportering som informationsförmedlare har därför en betydande 

roll i att uppnå en fungerande marknad då den förser investerarna med tillförlitlig 

information om företagets ställning. Informationsasymmetri ses allmänt som något 

negativt och syns exempelvis i företagets kapitalkostnad. Då investerarna inte har full 

insyn i företagets verksamhet prissätter de kapitalet de tillför företaget med en riskpremie 

som kompensation för avsaknaden av information (Scott 2010, s. 137-142). Genom 

finansiella rapporter kan företaget kommunicera företagets position till ägarna och på det 

sättet sänka den upplevda risken med att investera i företaget. Detta minskar gapet mellan 

ägarna och ledningen och då ägarna upplever att de har tillräckligt med insikt kommer 

riskpremien sänkas och resultera i lägre kapitalkostnader för företaget.  

Ett flertal teorier definierar av problematiken kring informationsasymmetri, Healy och 

Palepu (2001) sammanfattar de främsta vilka utgörs av teorin om snedvridet urval och 

principal-agent problemet. Snedvridet urval innebär att bristen av information gör det 

svårt för investerarna att skilja bra investeringar från dåliga investeringar. Detta innebär 

att de bra investeringarna kommer att värderas för lågt medan de dåliga investeringarna 

värderas till samma värde, det vill säga för högt. Problemet med snedvridet urval har fört 

med sig ett behov av förmedlare så som finansiella analytiker och kreditvärderingsinstitut 

på kapitalmarknaden vilka engagerar sig i att tillhandahålla marknaden med relevant 

information.   

Principal-agent problemet behandlar problematiken som uppstår då ägandet separeras 

från företagsledningen. De flesta investerare investerar sitt kapital i företag utan avsikt att 

ta del i det dagliga operativa arbetet. Ansvaret för verksamheten ligger därför hos 

företagsledningen vars intressen inte nödvändigtvis motsvarar investerarnas ekonomiska 

intressen. Företagsledningen har incentiv att använda investerarnas pengar på ett sätt som 

kan skada företaget genom exempelvis utbetalningar av överflödiga kompensationer eller 

onödigt riskfyllda investeringar. (Healy & Palepu 2001) 
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Reglering av redovisning och finansiell rapportering utgör ett effektivt verktyg för att 

reducera informationsasymmetrin då den kan verka för en rättvis fördelning av 

information till alla som vill och kan använda den (Scott 2010, s. 539-540). Finansiella 

rapporter utgör en betydande del av den information som företaget gör tillgänglig för dess 

intressenter. Redovisningsstandarder reglerar de alternativ för rapportering 

företagsledningen har, standardiserade finansiella rapporter kan potentiellt underlätta för 

investerarna att processa informationen då ett gemensamt språk för att kommunicera 

existerar. Även Healy & Palepu (2001) argumenterar starkt för behovet av finansiell 

rapportering som informationsförmedlare för att motverka problematiken med snedvridet 

urval och principal-agent problemet. 

2.2 Värderingsprinciper 

Vid finansiell rapportering gäller det att tillhandhålla intressenterna med så relevant och 

tillförlitlig information som möjligt. Rapporteringen kan grunda sig på olika källor för 

värdering, baserat antingen på nuvärden eller historiska värden. De båda 

värderingsregimerna erbjuder olika för- och nackdelar för användare av finansiella 

rapporter och vilken metod som är mest tillförlitlig har debatterats i 

redovisningslitteraturen. Nuvärden anses kunna erbjuda både relevans och tillförlitlighet 

endast med begränsning av marknadsförhållanden i och med att nuvärden ofta härleds 

från marknadsvärden. Användandet av historiska värden däremot anses tillförlitliga då de 

lätt går att härleda till källan för värderingen, med nackdelen att dessa inte alltid uppfyller 

kravet på relevans (Scott 2010, s. 37-59).  

2.2.1 Historiska värden 

Historiska värden baserar sig på att värderingen av tillgången görs utgående från den 

ursprungliga anskaffningskostnaden vilken i den här avhandlingen benämns 

anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet har traditionellt varit den huvudsakliga 

värderingsmetoden i de flesta länder eftersom grunden för värderingen är lätt att tillgå i 

och med verifikat så som exempelvis köpedokument (Troberg 2013, s. 31-33, 144). 

Historiska värden anses även som tillförlitliga då det är lätt att härleda värdet till källan för 

värderingen och därmed inte utsätts för felaktiga estimeringar eller företagsledningens 

opportunism så som vid värderingar baserat på nuvärdesmetoder (Scott 2010, s. 56-57).    

Ytterligare argument för historiska värden i förhållande till marknadsbaserade värden är 

att metoden är mer tillförlitlig då marknadsförhållanden inte är ideala och 
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marknadsvärdet för en tillgång är svårt att observera. På sikt innebär även användandet av 

historiska värden mindre volatilitet i rapporteringen då tillgångarna matchas mot 

kassaflöden över flera tidsperioder (Scott 2010, s. 56-57).  

Trots att historiska värden erbjuder en hög tillförlitlighet i värderingen ställs också krav på 

finansiella rapporter gällande relevansen för ekonomiska beslut, något historiska värden 

nödvändigtvis inte uppfyller då dessa inte tar i beaktande framtidsutsikterna (Scott 2010, 

s. 56-57). Även om historiska värden traditionellt varit den främsta värderingsmetoden 

innebar liberaliseringen av kapitalmarknaden under 1980-talet att behovet av rapportering 

enligt verkliga värden ökade. Detta eftersom nya typer av finansiella instrument 

utvecklades och anskaffningskostnaden som värderingsmetod inte återspeglar dessas 

effekt på företagets finansiella position på ett tillräckligt sätt (Troberg 2013, s. 31-33). Laux 

och Leuz (2009) framhäver också att historiska värden saknar det likvideringsperspektiv 

som är relevant speciellt för finansiella tillgångar då de även inverkar på bankernas 

position under de kapitalkrav som ställs inom bankregleringen. Som ett resultat av dessa 

brister har rapportering till verkligt värde blivit den föredragna värderingsmetoden inom 

finansiell rapportering hos de internationella redovisningsstandardsättarna främst för 

finansiella tillgångar (Troberg 2013, s. 33).  

2.2.2 Nuvärden 

Alternativa metoder till användandet av historiska värden som bas för värdering tar i 

beaktande värderingsgrunder som baserar sig på rådande information och kan därför 

kallas nuvärden. Begreppet nuvärden omfattar huvudsakligen värderingsmetoderna 

bruksvärde, nettorealisationsvärde, återanskaffningsvärde, samt verkligt värde (Alexander 

& Nobes 2010, s. 312-322). De olika nuvärdesmetoderna tar fasta på något olika aspekter 

för värdering av en tillgång och kan därmed anses olika lämpliga beroende på syftet för 

värderingen eller överlag. Även om historiska värden är allmänt förekommande närmar sig 

den finansiella rapporteringen användandet av verkliga värden i och med att både IASB 

och FASB visat en ökad acceptans av tillämpandet av verkligt värde i och med 

publiceringen av standarder som IFRS 13 och SFAS 157 (Troberg 2013, s. 32-33).  

Bruksvärde är en strikt teoretisk värderingsmetod som beräknar nuvärdet av de framtida 

kassaflöden som tillgången kommer att medföra. Metoden är till skillnad från övriga 

nuvärdesmetoder inte allmänt förekommande i värderingssyften eftersom förväntningarna 

på en tillgång är mycket subjektiva och därför svåra att bedöma exempelvis vid revision. 
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Till skillnad från bruksvärdet bygger nettorealisationsvärde och återanskaffningsvärde på 

antagna transaktioner. Nettorealisationsvärdet utgörs av värdet för en tillgång om den 

skulle säljas. Metoden tillämpas exempelvis vid värdering för beslutsfattande kring en 

tillgång eller vid nedskrivningsprövning men är i övrigt nödvändigtvis inte rättvisande i 

värderingssyfte då de flesta företag inte har för avsikt att verkligen sälja tillgången. 

Återanskaffningsvärde bestämmer värdet på en tillgång utgående från priset för att ersätta 

tillgången med en motsvarande ny tillgång. På liknande sätt som nettorealisationsvärde 

kritiseras även återanskaffningsvärde som värderingsmetod då det kan vara svårt att 

beräkna kostnaden för att anskaffa motsvarande tillgång då det rör sig om sällsynta eller 

mycket specifikt anpassade tillgångar. De båda metoderna utgår från någon form av 

transaktion men innehåller betydande begränsningar i och med att de inte tar i beaktande 

förväntningar på framtiden. (Alexander & Nobes 2010, 310-314) 

Den mest förespråkade värderingsmetoden som baserar sig på nuvärden är användandet 

av verkligt värde som värderingsmetod, vilket även kan observeras i en ökad förekomst av 

tillämpning inom redovisningsregleringen. Verkligt värde definieras som det belopp för 

vilket en tillgång kan överföras genom en marknadstransaktion på en observerbar och 

aktiv marknad (Alexander & Nobes 2010, 320-321). Övergången mot att i allt större grad 

tillämpa redovisning till verkligt värde har blivit ett objekt för diskussion. Motiveringen till 

övergången bygger på idén att marknadsbaserade värderingar ger mer transparenta 

värderingar, vilken ses som en av nyckelkomponenterna för att uppnå en effektiv marknad 

och mer informerade beslut för investerarna (Bleck & Liu 2007).  Genom att tillämpa 

marknadsbaserade värderingar tros även framtida ekonomiska kriser undvikas i och med 

att verkligt värde tillåter investerare och granskare att upptäcka varningssignaler i ett 

tidigare skede än under tillämpandet av historisk kostnad (Bleck & Liu 2007). Vid 

användandet av historiska kostnader kan ett mer fördelaktigt tidigare värde användas i 

den finansiella rapporteringen trots att det faktiska värdet av tillgången är betydligt lägre.  

Trots avsikten med övergången från historiska värden är att uppnå mer rättvisande 

rapportering har ändå tillämpandet av verkligt värde som värderingsmetod kommit att 

kritiseras, där den skarpaste kritiken till och med beskyller finanskrisen 2007-2008 på 

metoden (Badertscher, Burks & Easton 2012). Orsaken till kritiken är marknadsbaserade 

värderingars tendens att skapa ökad volatilitet i de finansiella rapporterna även under 

normala marknadsförhållanden (Laux & Leuz 2009). Då fenomenet ytterligare förstärks 
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under finansiella kriser innebär detta att tillgångar som värderas på basen av 

marknadsvärden kan tvingas skrivas ner till abnormt låga priser. För finansiella 

förmedlare som lyder under bankregleringens kapitalkrav hävdas detta leda till en ond 

cirkel där finansiella förmedlare tvingas till nödförsäljning av tillgångar för att möta 

kapitalkraven från myndigheterna (Badertscher, Burks & Easton 2012).  

Trots kritiken mot redovisning till verkligt värde visar Badertscher, Burks och Easton 

(2012) att det finns begränsat med understöd för kritiken mot marknadsbaserade 

värderingsmetoder. Resultaten visade att det inte finns belägg för att det var 

redovisningsstandarderna som drev på den finansiella krisen 2007-2008 (Badertscher, 

Burks & Easton 2012). Både Bleck och Liu (2007) samt Laux och Leuz (2009) hävdar 

också att marknadsbaserade värderingsmetoder är effektiva för att ge investerarna en tidig 

varning och för att tvinga banker till att ta tag i problem i ett tidigt skede. Detta till skillnad 

från då historiska värden tillämpas och företagsledningen kan använda bristen på 

transparens för att dölja ekonomiska problem (Bleck & Liu 2007). Vilket även bekräftar 

den tidigare slutsatsen av Laux och Leuz (2009), precis som med all reglering ställs 

standardsättare inför en avvägning mellan relevans och tillförlitlighet vid valet av en 

övergång mot redovisning till verkligt värde. Problemen med värdering till verkliga värden 

är inte unika och alternativen så som tillämpande av historiska värden erbjuder inte heller 

en bättre lösning.  

2.3 Redovisningsprinciper 

Finansiella rapporters kvalitativa egenskaper är grundläggande för att användare skall ha 

nytta av rapporterna. IASB publicerade ursprungligen 1989 (en reviderad version utkom år 

2010) ett konceptuellt ramverk för finansiell rapportering där även de olika parametrarna 

för kvalitet definieras (IASB 2010). Enligt IASB (2010) avses med kvalitativa egenskaper 

hos finansiella rapporter begriplighet, relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. Enligt 

IASB kan redovisningsinformation klassas som relevant då den påverkar användarnas 

ekonomiska beslut genom att kunna utvärdera tidigare, nuvarande och framtida händelser 

med hjälp av informationen. Vidare är redovisningsinformation tillförlitlig då den är fri 

från materiella fel och bias så att användarna kan lita på att informationen representerar 

det den avser representera eller det man kan förvänta att den representerar. Vid diskussion 

kring kvalitetsaspekter är det även av betydelse att uppmärksamma betydelsen av tidpunkt 

för redovisningen.  
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För att redovisningsinformationen ska vara relevant krävs också att den rapporteras utan 

försening. Om informationen inte tillhandahålls vid rätt tidpunkt förlorar den sin relevans 

(Troberg 2013, s. 20-22). Relevans och tillförlitlighet utgör båda kvalitativa egenskaper, 

men kan trots det stå i konflikt med varandra då finansiell rapportering utgör en ständig 

avvägning mellan dessa (Troberg 2013, s. 22). Modellen för att mäta kvalitet av 

redovisningsinformation genom värderelevans kombinerar både informationens relevans 

och tillförlitlighet (Barth, Beaver & Landsman 2001). I praktiken är det ändå svårt att mäta 

till vilken grad de respektive variablerna inverkar på kvaliteten, det är även omöjligt för 

standardsättare att mäta en specifik nivå av relevans och tillförlitlighet för ett 

redovisningsalternativ ska uppnå för att fylla kriterierna för att tillämpas (Barth, Beaver & 

Landsman 2001). Studier visar ändå att även om en exakt metod för att utvärdera 

relevansen och tillförlitligheten saknas kan standardsättare använda det inkrementella 

sambandet mellan en specifik redovisningspost och marknadspriset, även känt under 

begreppet värderelevans, som en klar riktlinje (Landsman 2007).   

2.4 Värderelevans av redovisningsinformation  

Då information som publiceras i finansiella rapporter är av sådan betydelse att den 

påverkar investerarnas prissättning av ett företag anses informationen vara värderelevant 

(Barth 2001). Detta baserar sig på antagandet att ett företags börspris endast kommer att 

påverkas av information som anses tillräckligt relevant och pålitlig för att påverka 

investerarnas bedömning av företaget, vilket i sin tur reflekteras i priset. Eftersom 

modellen kombinerar redovisningsinformation med marknadsdata utgör värderelevans en 

marknadsbaserad modell.  Amir, Harris och Venuti (1993) var först ut med att tala om 

begreppet värderelevans i den mening den nu används inom värderelevansforskning, men 

under senaste årtionden har otaliga undersökningar gjorts kring det empiriska sambandet 

mellan aktiemarknadsvärden och redovisningsinformation. Värderelevans har valts som 

mått för kvalitet på bokslutsinformation eftersom modellen anses reflektera både 

informationens relevans och tillförlitlighet. Ursprungligen har modellen utvecklats för 

användning i forskningssyfte, men eftersom de redovisningsprinciper värderelevans mäter 

även utgör grunden för hur standardsättare så som FASB väljer mellan alternativa 

redovisningsmetoder kan man argumentera för att värderelevans även kan tillämpas som 

ett mått på kvaliteten av redovisningsstandarder (Barth, Beaver & Landsman 2001).  
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Studier som undersökt värderelevans går att indela enligt typ av undersökning beroende 

på i vilket syfte modellen används. De olika kategorierna skiljer sig åt enligt hur sambandet 

mellan bokslutsinformation och marknadsdata undersöks. Holthausen och Watts (2001) 

presenterar en indelning av existerande forskning i tre kategorier. Den första kategorin 

jämför förhållandet mellan företagets aktiekurs (samt förändringar i dessa) och företagets 

resultat baserat på olika redovisningsregimer. Denna typ av studier jämför 

värderelevansen mellan exempelvis föreslagna förändringar i redovisningsstandarder och 

gällande praxis, alternativt utländska standarder jämfört med lokala regelverk. Det 

tillvägagångssätt som har en starkare korrelation med aktiekursen anses som mer 

värderelevant. Följande kategori fokuserar på hur en specifik redovisningspost kan 

förklara värde och resultat över lång tid.  Vanligen brukar de specifika 

redovisningsposternas förväntade och verkliga inverkan på marknadsvärdet undersökas 

för att utvärdera hur det värde som rapporterats stämmer överens med värderingsindata. 

Den tredje och sista kategorin skiljer sig från de två tidigare kategorierna genom att 

tillämpa ett kortare tidsperspektiv. I praktiken innebär detta studier som undersöker hur 

tillägget av information publiceringen av en specifik rapporteringspost påverkar 

marknadsvärdet. I denna typ av undersökning ses en pris-reaktion som bevis för att det 

publicerade data är användbart för användarna av finansiella rapporter. Denna avhandling 

tillhör den tredje kategorin av värderelevansundersökningar.  (Holthausen & Watts 2001)   

Användningen av värderelevans som mått på kvalitet på redovisningsstandarder är ändå 

inte helt problemfritt, akademikernas åsikter kring nyttan av värderelevansmått för 

producenter av standarder varierar. Holthausen och Watts (2001) och Barth, Beaver & 

Landsman (2001) har motsatta synpunkter på hur användbar metoden är för att mäta 

kvalitet och vilken nytta den har i samband med skapandet av standarder. Problematiken 

baseras på faktum att det inte finns omfattande teori gällande hur standardsättare i 

praktiken kan använda sig av värderelevans i deras arbete. Detta innebär att resultaten 

från empiriska undersökningar är svåra att tolka och på ett korrekt sätt ställa i relation till 

redovisningsstandarder. Utan omfattande teori för användning av resultaten utgör 

studierna inte mer än att bekräftat sambandet mellan redovisning och aktiemarknaden, 

något som inom forskning anses vara till nytta för standardsättning utan att dessa de facto 

själva kommunicerat detta (Holthausen & Watts 2001).  



15 
 

 

Ett annat argument som framförts gällande värderelevansens betydelse vid 

standardsättning är att värde inte kan ses som den enda nyttan med redovisning. Syftet 

med finansiella rapporter är inte specifikt att värdera företaget, utan kan även vara av 

nytta för intressenter utan ekonomiskt intresse i företaget, som exempelvis ett samhälleligt 

intresse av underlag för skattekalkyler. Även Barth, Beaver & Landsman (2001) medger att 

värderelevans är ett förenklat sätt att mäta kvalitet som nödvändigtvis inte tar i beaktande 

alla faktorer som inverkar på skapandet av redovisningsstandarder. Dock anser författarna 

att detta inte innebär att värderelevans skulle vara oanvändbar eftersom den åtminstone 

indikerar graden av upplevd nytta. Ytterligare ett argument för användande av 

värderelevans är att FASB uttryckligen fokuserar på investerarnas synpunkt vid 

upprättande av standarder, vilket innebär att modellen mäter kvalitet från önskvärd 

synpunkt.   

2.5 Ohlsons modell 

Ohlsons modell (ursprungligen Ohlson (1995) och senare även i Feltham och Ohlson 

(1995)) presenterades som den första modell för värdering som beaktar förhållandet 

mellan bokslutsposter, vinst och företagets marknadsvärde. Modellen utgörs av en 

omformulering av utdelningsdiskonteringsmodellen (dividend discount model) med hjälp 

av residualinkomstmodellen. Residualinkomstmodellen är i sig inte ett nytt begrepp då 

tidigare varianter av modellen omnämnts redan tiotals år innan Ohlson publicerade sin 

version, men nytt intresse väcktes då modellen nylanserades av Ohlson (1995) (Bernard, 

1995). Modellen anses banbrytande på två fronter, för det första anses den förutspå och 

förklara aktiepriser bättre än vad modeller som endast bygger på diskontering av 

beräknade dividender och kassaflöden (Dechow, Hutton & Sloan 1999). Den andra 

anledningen till favoriseringen av Ohlsons modell är att den ger ett mer omfattande 

förhållningssätt till värdering i och med att den beaktar både balans och 

resultaträkningsposter (Dechow. Hutton & Sloan 1999).      

Ohlsons modell (1995) grundar sig på ett antal grundläggande principer för värdering. Det 

första antagandet till grund för modellen är att aktiepriset är lika med nuvärdet av 

förväntade framtida dividender, s.  

Ρ𝑡 = ∑
Ε𝑡[𝑑𝑡 + 𝑡]

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=1
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Där Pt är priset för företagets eget kapital vid tidpunkten t, dt står för netto dividender 

betalade vid tidpunkt t, r är den konstanta diskonteringsräntan samt Et det förväntade 

värdets operator baserat på data vid tidpunkten t. 

 

Det andra grundläggande antagandet för Ohlsons modell är att kongruenscprincipen 

(clean surplus model) vilken innebär att en förändring i bokvärdet måste utgöras av 

inkomster minus dividender.  Något som därmed innebär att alla förändringar i tillgångar 

eller skulder som inte relaterar till dividender måste passera genom resultaträkningen. 

Detta förhållande framställs i regel som en ekvation. 

 

b𝑡 = b𝑡 − 1 + x𝑡 − d𝑡 

 

Där bt är bokvärdet av kapitalet vid tidpunkten t, och xt är inkomsten för perioden från t-1 

till t. En kombination av kongruensprincipen och den diskonterade dividendmodellen 

tillåter en omskrivning där dividender kan uttryckas genom framtida inkomster och 

bokvärde. Detta ger en residualinkomstmodell, mer känt som Ohlsons modell, där 

företagets aktiepris kan visas som summan av bokvärdet samt nuvärdet av framtida 

abnormala inkomster, s. 

Ρ𝑡 = b𝑡 +  ∑
Ε𝑡[x𝑎𝑡 + 𝑡]

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=1

 

 

Trots entusiasmen bland forskare (Lundholm 1995, Frankel & Lee 1998), för 

användbarheten av Ohlsons modell (1995) har modellens användbarhet även granskats. 

Dechow, Hutton och Sloan (1999) erkänner betydelsen av en enhetlig modell för 

värderingar som beaktar prognoser för framtida inkomster respektive dividender inom 

empirisk forskning, något som tidigare till stor de gjorts baserat på ändamålsbaserade 

lösningar. Däremot visar granskningen utförd av Dechow, Hutton och Sloan (1999) att 

Ohlsons modell endast medför en anspråkslös förbättring av förklarandegraden jämfört 

med tidigare empirisk forskning där analytikers inkomstprognoser kombinerats med den 

traditionella modellen med diskonterad dividend. Även Kin och Lys (2000) understryker 

att det trots modellens användbarhet fortfarande finns tillkortakommanden hos Ohlsons 

modell. Modellen har utvecklats under antagande om perfekta marknadsförhållanden, och 

kan därmed inte perfekt beskriva förhållanden i praktiken. Kin och Lys (2000) fortsätter 
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med att ytterligare föreslå en utökning av modellen för att även beakta faktorer som 

beskattning och informationsasymmetri vilka bidrar till ofullkomliga 

marknadsförhållanden.  

I praktiken används Ohlson (Feltham & Ohlson 1995) modell oftast i modifierade versioner 

som anpassats efter undersökningens syfte, så kommer även modellen att tillämpas i 

denna avhandling. Den modifierade modell som tillämpas i avhandlingen presenteras mer 

ingående i avhandlingens metod kapitel. 

2.6 Sammanfattning  

Då aktiemarknaden reagerar på redovisningsinformation genom att påverka 

prissättningen av ett företag sägs redovisningsinformationen vara värderelevant. Modellen 

för värderelevans mäter informationens relevans och tillförlitlighet. Därmed har 

värderelevans inom redovisningsforskningen kommit att användas som ett mått på kvalitet 

för finansiella rapporter. Användningen av värderelevans som kvalitetsmått är dock inte 

helt problemfritt och den akademiska litteraturen diskuterar bland annat vilken nytta 

värderelevansundersökningar har för andra intressenter så som standardsättare. 

Värderelevansstudier kan ha olika objektiv och därmed skiljer sig även hur modellen 

används. I ett stort antal av studierna på värderelevans används den utvecklade 

residualinkomstmodellen av Ohlson (1995). Modellen har sedan manipulerats för att 

fokusera på olika komponenter i finansiella rapporter som även kommer att tillämpas i den 

här avhandlingen. 



18 
 

 

3 FINANSIELL RAPPORTERING  

I detta kapitel kommer standarder för finansiell rapportering och branschspecifika drag för 

banker att presenteras. Det första stycket behandlar IFRS och dess utveckling samt 

framtidsutsikterna för IFRS som globalt rapporteringssystem. Detta följs av en genomgång 

av den nya internationella redovisningsstandarden för rapportering enligt verkligt värde 

IFRS 13. Slutligen presenteras reglering av banker och hur detta förhåller sig till krav på 

redovisning. 

Banker utgör ett verksamhetsområde för vilken vissa specifika särdrag gällande 

sammansättning av tillgångar gäller, förutom dessa särdrag baserat på deras verksamhet 

har deras position i ekonomin medfört en reglering och övervakning som skiljer sig 

avsevärt från de flesta andra industrier. Bankreglering och kapitalkrav bygger till stor del 

på bankernas finansiella rapporter. Redovisningsstandarders påverkan på bokslutsposter 

är därför av stort intresse då dessa i förlängningen kan komma att medföra cykliska 

effekter i ekonomin. Stora kontroverser existerar kring vilken typ av reglering som stöder 

ett hållbart ekonomiskt marknadsläge respektive vilken som i praktiken förvärrar 

situationen.  

Finansbranschen och finansiella förmedlare är föremål för striktare reglering än de flesta 

andra branscher. Detta kan motiveras med branschens särdrag som leder till ett behov av 

reglering av kapitalet från en utomstående part. Ur ett redovisningsperspektiv är 

regleringen av kapital intressant då olika redovisningsregimer kan leda till olika värden av 

rapporterade tillgångar och därmed påverka hur banken uppfyller kapitalkraven (Beatty & 

Liao 2014).  

3.1 Finansiella instrument 

Finansiella instrument definieras som ett kontrakt som skapar en finansiell tillgång för den 

ena parten samt motsatt en finansiell skuld eller kapitalinstrument för transaktionens 

motsatta part. Finansiella instrument utgör en heterogen grupp men utgörs huvudsakligen 

av penninginstrument, egetkapitalinstrument samt en kontraktuell rätt att erhålla eller 

byta en finansiell tillgång, respektive en kontraktuell obligation att tillhandahålla eller byta 

en finansiell tillgång eller skuld med en annan part. Dessa typer av finansiella instrument 

klassas som primära finansiella instrument och baserar sig på direkta transaktioner. Den 

andra klassen av finansiella instrument utgörs av derivatinstrument, vilka är finansiella 
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instrument vars värde knyts till värdet för en underliggande variabel som exempelvis pris 

på en råvara eller valutakurs. En vanlig typ av derivatinstrument är optioner. (Scott 2010, 

s. 259, 275-278) 

Traditionellt har finansiella instrument redovisats till anskaffningskostnaden vilket under 

senare år kommit att ändras för att möta kraven från en allt mer komplex finansiell 

marknad. Enligt den tidigare modellen för redovisning uppfyller finansiella instrument 

kraven för att redovisas endast om en tydlig anskaffningskostnad kan observeras. Att 

basera redovisningen av en tillgångs värde på anskaffningskostnad är fungerande i en 

stabil och reglerad ekonomi där räntor, valutakurser och pris hålls på en stadigvarande 

nivå. Med start från 1980-talet har kapitalmarknaderna utvecklats kraftigt, både avseende 

komplexiteten av finansiella instrument och regleringen av marknaden vilket lett till att 

traditionell redovisningsreglering ifrågasatts. Dagens finansiella marknader är i större 

grad avreglerade och värden för instrument som förr hållits stabila varierar nu på daglig 

basis. Traditionell redovisning har därför ifrågasatts huruvida den kan anses som relevant 

då den inte förmår fångar upp dessa värdeförändringar i de finansiella rapporterna. 

(Troberg 2013, s. 134-135) 

3.2 Reglering av finansbranschen 

Reglering av finansiella instituts kapital kan rättfärdigas av flera orsaker, Flannery, Kawan 

och Nimalendran (2004) motiverar behovet av bankreglering med att bankers tillgångar är 

sällsynt svåra för utomstående att granska och värdera. Under normala förhållanden på en 

effektiv marknad kan externa parter använda information för att göra informerade beslut 

och som kontroll av företagsledningen. När tillgångarna är svåra att observera eller 

informationen inte publiceras vid rätt tidpunkt kan marknaden inte längre reglera sig själv. 

Reglering skött av myndigheter har visat sig öka transparensen av svårvärderade tillgångar 

då klara direktiv om rapportering och uppföljning av bankerna existerar (Flannery, Kawan 

& Nimalendran 2004). Diamond och Dybvig (1983) belyser risken för bankrusning som en 

annan orsak till behov av myndighetsreglering. Generellt är likvideringsvärdet av bankers 

tillgångar lägre än dess likvida depositioner, vilket innebär att vid en forcerad likvidering 

av tillgångar kommer banken att göra en förlust. Informationsasymmetri kan ytterligare 

sänka likvidationsvärdet och därmed öka sannolikheten för bankrusning när en rädsla för 

att banken inte innehar tillräckliga tillgångar att ta ut. Diamond och Dybvig (1983) anser 
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därför kapitalkrav och bankreglering vara motiverade av en minskad oro för 

likviditetsproblem då bankers kapitalnivå hålls på en trovärdig nivå.   

Syftet med ytterligare reglering är att åtgärda de ofullständigheter i marknadsfunktionen 

som gör att marknaden inte kan reglera sig själv. Som svar på den finansiella krisen 2007-

2008 då betydande brister i den finansiella tillsynen uppdagades, sågs regleringen av den 

finansiella marknaden i Europa över för att möta det nya behovet av övervakning. 

Liknande arbete för att utöka regleringen av finansiella marknader gjordes även i övriga 

delar av världen, bland annat i USA, Australien och Japan. Wymeersch (2010) hävdar att 

behovet av att förnya mekanismerna för reglering och övervakning av finansiella 

marknader beror på att finansindustrin utvecklats och vuxit i en mycket snabbare takt än 

lagstiftningen. Handeln har gått från att i huvudsak bestå av värdepapper till att omfatta 

derivatinstrument, samtidigt som marknaden blivit mer global och nya handelsplatser 

uppstått (Wymeersch 2010).  

Det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) består av tillsynsmyndigheter på 

unionsnivå och de nationella tillsynsmyndigheterna som sköter den dagliga tillsynen (EG 

2010). ESFS består förutom de nationella tillsynsmyndigheterna av ett europeiskt 

systemriskråd (ESRB) och tre tillsynsmyndigheter på unionsnivå (EG 2010). 

Systemriskrådet ansvarar för tillsyn på makronivå av den inre marknaden för att 

säkerställa att den fungerar effektivt (EG 2010). De tre europeiska tillsynsmyndigheterna 

utgörs av Europeiska Bankmyndigheten (EBA), Europeiska Försäkrings- och 

Tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) samt Europeiska Värdepappers- och 

Marknadsmyndigheten (ESMA) (EG 2010). I praktiken innebär det europeiska systemet 

att implementeringen av regler och tillsynen i praktiken utförs av de olika nationella 

myndigheterna under koordinering av myndigheterna på unionsnivå (Wymeersch 2010).   

3.3 Rapportering av finansiella instrument och verkligt värde enligt IFRS 

Hur värderingen av finansiella instrument skall göras fastställs till stor del i de 

internationella redovisningsstandarderna. IASB har publicerat ett antal standarder som 

reglerar olika aspekter av rapporteringen av finansiella tillgångar. Den huvudsakliga 

standarden för redovisning och värdering utgörs av IAS 39, som med effekt från 1.1.2018 

kommer att ersättas av den nya standarden IFRS 9 (IFRS 9). I tillägg till dessa finns 

standarder som reglerar specifika delar i rapporteringen. Dessa är IAS 32 som reglerar 

klassificeringen av finansiella instrument samt IFRS 7 som ställer krav på vilka 
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upplysningar gällande företagets finansiella instrument i de finansiella rapporterna. Nedan 

presenteras rapporteringen av finansiella tillgångar enligt IAS 39 respektive IFRS 9 samt 

IFRS 13.  

3.3.1 IAS 39 – Finansiella instrument, s. redovisning och värdering 

IAS 39 Finansiella instrument, s. Redovisning och värdering sammanfattar kraven för 

upptagandet och värderingen av finansiella instrument i den finansiella rapporteringen. 

IAS 39 är en av de två standarder som IASB ärvde av sin föregångare IASC då 

organisationen gjordes om. Standarden ingår därmed i den ursprungliga uppsättningen 

som implementerades i Europa år 2005. Standarden har sedan dess varit föremål för ett 

flertal ändringar efter påtryckningar från marknaden gällande den praktiska värderingen. 

Standarden i sin nuvarande form kommer att ersättas av den nya standarden IFRS 9 som 

gäller från och med räkenskapsåret 2018 (Whittington 2005) 

Enligt riktlinjerna för första redovisning i IAS 39 ska en finansiell tillgång eller skuld 

upptas i de finansiella rapporterna då företaget blir part i det finansiella instrumentets 

avtalsvillkor. Vid det första tillfället då det finansiella instrumentet redovisas skall den 

finansiella tillgången eller skulden värderas till verkligt värde, undantaget till detta är 

finansiella tillgångar och skulder som inte går via resultaträkningen, vilka redovisas till 

transaktions- eller emissionskostnad. I syfte att mäta de finansiella instrumenten efter den 

första redovisningen delas de enligt IAS 39 in i fyra kategorier. (IAS 39: 12)   

De fyra kategorierna som fastställs i IAS 39 är, s. 

1. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, 

2. Investeringar som hålls till förfall, 

3. Lånefordringar och kundfordringar, 

4. Finansiella tillgångar som innehas för handel.  

Orsaken till indelningen av finansiella instrument är att värderingsgrunden för de olika 

klasserna skiljer sig efter att instrumenten redovisats första gången. Enligt IAS 39 (IAS 39 

s. 13) ska finansiella tillgångar efter den första redovisningen värderas till verkligt värde. 

Undantaget till detta är klasserna lånefordringar och kundfordringar samt investeringar 

som hålls till förfall. Dessa kategorier ska istället värderas till upplupet anskaffningsvärde 
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vilket utgörs av det diskonterade nuvärdet. Investeringar i värdepapper för vilka 

observerbara marknadspriser på aktiva marknader saknas ska värderas till 

anskaffningsvärde eftersom ett tillförlitligt verkligt värde inte kan beräknas. Finansiella 

skulder ska efter den första redovisningen värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta 

gäller samtliga finansiella skulder förutom finansiella skulder värderade till verkligt värde 

via resultatet, finansiella skulder som uppkommer då en överföring av en finansiell tillgång 

inte uppfyller villkoren för att tas bort från de finansiella rapporterna eller redovisas som 

en skuld som uppkommit i samband med ett fortsatt engagemang, finansiella garantiavtal, 

samt även ett löfte om ett lån till en ränta som ligger under marknadsräntan. (IAS 39: 13)  

3.3.2 IFRS 9 – Finansiella instrument 

Från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare ska den nya standarden 

IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas av företag som redovisar enligt IFRS. Syftet med 

den nya standarden är att förenkla reglerna för hantering av finansiella instrument 

(Troberg 2013, s. 138). Gällande omfattning innebär den nya standarden IFRS 9 ingen 

större förändring, samma finansiella instrument som omfattas av IAS 39 kommer även att 

omfattas av IFRS 9.  

Den största förändringen sker i klassificeringen av finansiella instrument. I IAS 39 

tillämpas fyra olika kategorier av finansiella instrument där klassificeringen bygger på 

specifika kriterier som bygger på karaktärsdrag för de olika tillgångarna och skulderna. I 

IFRS 9 tillämpas istället endast två kategorier vilka bygger på företagets affärsmodell för 

hantering av de finansiella instrumenten samt vilken typ av kassaflöde instrumentet 

genererar. Utgångsläget i IFRS 9 är att samtliga finansiella tillgångar ska rapporteras till 

verkligt värde, men i de fall där instrumenten fyller ovan nämnda kriterier får de 

rapporteras till upplupen anskaffningskostnad. För att få rapporteras till upplupen 

anskaffningskostnad gäller att den finansiella tillgången innehas i syfte att inkassera 

avtalsenliga kassaflöden och att kassaflöden ska ha förutbestämda datum och endast bestå 

av återbetalning av kapitalbeloppet eller ränta. Finansiella skulder kommer i IFRS 9 att 

behandlas på likadant sätt som i den gamla standarden IAS 39 (IFRS 9) (IAS 39).        

3.3.3 IFRS 13 – Värdering till verkligt värde 

Både den gamla standarden för finansiella instrument, IAS 39, och den nya standarden 

IFRS 9 reglerar redovisning av finansiella instrument och anvisningar för val av 
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värderingsmetod vilket inkluderar rapportering av tillgångar till verkligt värde. Ingendera 

av standarderna specificerar närmare hur värdering till verkligt värde ska utföras i 

praktiken, vilket motiverar varför en ny standard för specifikt detta behövdes. Den nya 

standarden IFRS 13 - Värdering till verkligt värde trädde i kraft från och med 

räkenskapsår som börjar den första januari 2013 eller senare (IFRS 13). Bakgrunden till 

introduktionen av SFAS 157 var precis som med IFRS 13 att regler för verkligt värde och 

dess tillämpning var spridda över ett antal standarder utan en enhetlig linje. Den 

amerikanska standarden togs i kraft 2008, mitt under pågående finanskris. Den nya 

standarden är ett resultat av samarbete mellan IASB och FASB ett resultat av strävan att 

öka harmoniseringen mellan IFRS och de nationella amerikanska 

redovisningsstandarderna (Troberg 2013, s. 144-145).  

Syftet med den nya standarden är att definiera verkligt värde samt skapa ett enhetligt 

ramverk och krav för rapportering av verkligt värde (IFRS 13, s. 1). I den nya standarden 

definieras verkligt värde som det pris en skuld eller tillgång skulle ha vid en transaktion på 

en effektiv marknad på dagen då tillgången eller skuldens värde mäts (IFRS 13: Appendix 

A). Definitionen av verkligt värde i IFRS 13 är näst intill identisk med definitionen i 

motsvarande US GAAP standard 157. Ytterligare en likhet mellan den internationella 

standarden och US GAAP  är tillämpandet av en hierarki som rangordnar tillgångar och 

skulder baserat på indata och värderingsmetod. 

3.3.3.1 Värdehierarki nivå 1-3 

I IFRS 13 ingår anvisningar för redovisning av nivån av den underliggande data för 

värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde. Anvisningen består av en 

klassificering av underliggande värderingsgrund i tre nivåer och benämns i den här 

avhandlingen allmänt som modellen för värdehierarki (IFRS 13: 72). Syftet med 

klassificeringen är att öka konsistensen samt jämförbarheten av tillgångar och skulder 

rapporterade enligt verkligt värde. Hierarkimodellen är en metod för att klassificera 

tillgångar och skulder baserat på vilken typ av data som ligger som grund för värderingen. 

En liknande modell introducerades redan 2007 i och med publiceringen av FASBs 

standard för värdering till verkligt värde SFAS 157. När IASB senare introducerade en 

motsvarande standard ingick även begreppet värdehierarki med medföljande definition av 

hierarkinivåerna.  
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Den första nivån utgörs av tillgångar eller skulder för vilka det vid värderingstidpunkten 

existerar noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar (IFRS 13: 76-80). 

Värderingar på den först nivån anses som mer tillförlitliga då de baserar sig på externa 

källor för värderingen framom företagsinternt uppbyggda värderingsgrunder. Därmed ska 

nivå 1 alltid användas då observerbara marknadsvärden finns tillgängliga. Den andra nivån 

består av tillgångar och skulder för vilka värderingen baserar sig på andra indata än de 

observerade på nivå ett. Indata på nivå två omfattar noterade priser för liknande tillgångar 

eller skulder på aktiva marknader, identiska tillgångar eller skulder på icke-aktiva 

marknader samt andra indata (IFRS 13: 81). Exempel på andra för tillgångar eller skulder 

noterbara data är räntor och avkastningskurvor och kreditspreadar.     

De två första nivåerna för klassificering av indata består av observerbar data medan den 

tredje nivån består av icke observerbar indata. Tillgångar eller skulder kan värderas 

baserat på indata som hänför sig till nivå tre vid situationer av liten eller ingen 

marknadsaktivitet(IFRS 13, s.86-89). Detta innebär exempelvis situationer då tillgången 

eller skulden är så unik att det inte finns observerbara marknadstransaktioner att basera 

värdet på, alternativt i specifika situationer då marknaden överlag inte är likvid som 

exempelvis vid finansiell kris. Istället för marknadsbaserade indata ska företaget vid 

värderingar som hänför sig till nivå tre använda företagsinterna värderingsmetoder. Syftet 

är ändå att värderingen ska motsvara ett verkligt transaktionspris varför de företagsinterna 

värderingarna ska justeras om det finns annan information som indikerar detta. Då 

indelning av tillgångar och skulder enligt värdehierarki rapporteras skall företaget även i 

upplysningarna inkludera tilläggsinformation om förflyttningar av tillgångarna mellan 

nivåerna.      

3.4 Jämförbarhet mellan IFRS och US GAAP 

Den finansiella rapporteringen i Europa går mot att i allt högre grad likna rapporteringen i 

USA i och med ett tätare samarbete mellan skaparna av redovisningsstandarder IASB i 

Europa respektive FASB i USA. Detta innebär för internationella redovisningsstandarder 

ett skifte av fokus till investerarna och börsens betydelse och har även rent praktiskt tagit 

sig uttryck i att det beslutsfattande organet inom International Accounting Standards 

Committee (IASC) gjordes om för att motsvara American Financial Accounting Standards 

Board (FASB). Det nya organet går under namnet International Accounting Standards 

Board och de nya standarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) 
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kommer att ersätta de tidigare IAS standarderna som tillämpats internationellt. ( Troberg 

2013, s. 17-20) 

Syftet med ett gemensamt internationellt regelverk för redovisning är att öka 

harmoniseringen mellan finansiell rapportering i olika länder vilket är relevant i och med 

att det skulle förbättra förutsättningarna för investerare att jämföra finansiella rapporter. 

Att den Europeiska kommissionen tog beslutet att införa obligatorisk IFRS rapportering 

för alla börsnoterade företag var ett starkt ställningstagande för IFRS som global standard. 

Forskning visar att standarderna generellt inneburit en förbättring av kvaliteten på 

finansiella rapporter jämfört med under tidigare nationella standarder (se bland annat 

Armstrong, Barth & Riedl 2010; Barth, Landsman & Lang 2008; Chen, Tang, Jiang & Lin 

2010). Undantaget utgörs av USA som fortsättningsvis väljer att endast tillämpa den 

nationella standarden US GAAP. Trots det formella samarbetet och faktum att IASB tagit 

fram standarder med syfte att harmonisera de amerikanska nationella standarderna och 

IFRS och därmed göra en övergång mer attraktiv har de amerikanska myndigheterna valt 

att inte införa IFRS rapportering (Barth 2015). Enligt Barth (2015) är detta inte 

nödvändigtvis orsakat av att IFRS skulle innebära en lägre kvalitet utan en viktig faktor är 

också att redovisningsstandarder tillämpas och övervakas på olika sätt i USA jämfört med 

resten av världen, vilket troligen skulle leda till betydande skillnader i praktiken även om 

regelverket är det samma. I USA ansvarar tillsynsmyndigheten Securities and Exchange 

Comission (SEC) för övervakningen av hur redovisningsstandarderna följs. Organet har 

specifikt utsetts för att skydda investerarna och har även ett nära samarbete med FASB 

(Troberg 2013, s. 18-19). I Europa saknas motsvarande enhetliga övervakning då ansvaret 

för att granska huruvida IASB, s.s standarder efterföljs ligger på de enskilda 

medlemsländerna. Därför skulle i praktiken betydande skillnader uppstå kunna existera 

mellan USA och övriga länder även om samma uppsättning standarder tillämpades (Barth 

2015).   

Det ökade samarbetet och en gemensam strävan efter harmonisering i den finansiella 

rapporteringen har resulterat i bland annat att den amerikanska organet SEC från och med 

2007 tillåter icke-amerikanska företag som tillämpar IFRS att lämna in deras finansiella 

rapporter utan att transformera dem till US GAAP (Barth 2015; SEC 2007). Trots att 

förändringen av kraven endast gäller icke-amerikanska företag är detta ett steg närmare 

accepterandet av IFRS även av amerikanska myndigheter. Men även om IFRS ses som 
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tillräckligt kvalitativa för att uppfylla den amerikanska översynsmyndighetens krav vid 

rapportering till SEC och att tidigare studier visat att implementering av IFRS inneburit 

bättre kvalitet på finansiella rapporter visar Barth (2015) att det fortfarande existerar 

betydande skillnader i kvalitet mellan IFRS och US GAAP. Barth (2015) visar att både 

värderelevansen och redovisningskvalitet variabler har ett lägre värde under IFRS jämfört 

med då US GAAP tillämpas. 

3.5 Sammanfattning 

Detta kapitel behandlar teori som omfattar finansiell rapportering och internationella 

rapporteringsstandarder och deras betydelse för bankbranschen. Inledningsvis 

presenterades en generell genomgång av finansiella instrument och bankreglering vilket 

följs av en presentation av de relevanta IFRS standarderna. Därefter följde en kort 

genomgång av förhållandet mellan IASB och FASB samt deras gemensamma arbete för 

harmonisering av den finansiella rapporteringen. Detta gjordes speciellt med tanke på den 

nya standarden för rapportering enligt verkligt värde IFRS 13 och de kontroverser som följt 

denna. 
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4 TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring rapportering av verkliga värden samt 

värderelevans med fokus på finansbranschen. Kapitlet är indelat i tre sektioner där tidigare 

forskning kring verkligt värde och värderelevans för banker först behandlas på en allmän 

nivå. I stycket presenteras forskning som etablerar att det existerar ett samband mellan 

finansiella instrument redovisade till verkligt värde och hur detta kan inverka på 

bankernas aktiekurs. Det andra stycket fokuserar på forskning på området värdehierarki 

och specifikt de olika nivåerna av indata för redovisning av verkligt värde. Denna del av 

den tidigare forskningen ligger sedan även som grund för den här avhandlingens 

forskningsuppgift. Slutligen presenteras i det sista stycket inverkan av utökad reglering av 

redovisning och dess kvalitet på finansiella rapporter.  

4.1 Verkligt värde och värderelevans inom bankbranschen 

Det har debatterats huruvida redovisande av finansiella instrument till verkligt värde leder 

till finansiella rapporter som ger en mer korrekt bild av bankers finansiella situation 

jämfört med andra värderingsprinciper. Blankespoor, Linsmeier, Petroni & Shakespeare 

(2013) jämför bankers bruttosoliditet uträknat baserat på olika metoder. Undersökningen 

jämför bruttosoliditet som räknats ut fullständigt baserat på verkligt värde, en blandning 

av verkligt värdes värdering och historiska värden samt en värdering som till större del 

baseras på historiska värden. Undersökningen gjord på amerikanska banker från 1998-

2009  visar att tillgångars och bankers inneboende risk beskrivs bättre då verkligt värde 

används jämfört med de andra testade metoderna. Detta gäller för såväl banker med 

komplexa finansiella instrument som banker med en mera traditionella portfolion, detta 

eftersom det starkaste sambandet finns för traditionella instrument som lån och 

depositioner.  

Blankespoor et al. (2013) resultat som ger en fördelaktig bild av tillämpandet av verkligt 

värde, överensstämmer även med tidigare grundforskning av Barth, Beaver & Landsman 

(1996) och Eccher, Ramesh och Thiagarajan (1996) som visar att verkligt värde är 

värderelevant för finansiella instrument såsom värdepapper. I de båda studierna används 

liknande tillvägagångssätt för att bekräfta samband mellan värderelevans och instrument 

som värdepapper, lån och depositioner. Eccher, Ramesh och Thiagarajan (1996) kan dock 

endast bekräfta att verkligt värde är mer relevant i en modell som även inkluderar 

historiska värden. Barth, Beaver och Landsman (1996) tillämpar ett mer robust 
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tillvägagångssätt och kan ytterligare bekräfta att det verkliga värdet för lån är mer 

informativt för bankens aktiepris än lånets bokförda värde.      

Forskning på värderelevans har till stor del gjorts i USA under det nationella regelverket 

för rapportering US GAAP. Drago, Mazzucca och Colonel (2013) bidrar därför till 

kunskapen om verkligt värde genom att undersöka verkligt värde för finansiella 

instrument som exempelvis lån och bankers aktiepris i Europa under IAS/IFRS reglering. 

Studien gjordes på europeiska banker under åren 2005-2008, vilket utgör åren efter 

införandet av IFRS i Europa. Enligt IAS 39 skall lån redovisas till dess upplupna 

anskaffningsvärde, men i och med ibruktagandet av IFRS i Europa krävdes för första 

gången också att lånens verkliga värde redovisas i de finansiella rapporternas fotnoter. 

Detta innebar att europeiska banker som tidigare rapporterat under olika nationella 

redovisningsstandarder nu även måste redovisa det verkliga värdet för sina låneportfolion, 

i likhet med vad som krävs av amerikanska banker under US GAAP.  

I sin studie undersöker Drago, Mazzucca och Colonel (2013) huruvida det redovisade 

verkliga värdet för lån bättre kan förklara bankers aktiepris än det motsvarande historiska 

värdet. Undersökningen görs genom en regressionsmodell där samplet bankers aktiekurs 

ställs i förhållande till företagets eget kapital och intäkter samt nyckelvariabeln skillnad 

mellan lånens historiska värde och verkliga värde. Studiens resultat bekräftar att verkligt 

värde för lån är värderelevant, samt till större grad kan förklara bankers aktiekurs jämfört 

med om historiska värden används. Detta ligger även i linje med vad den tidigare studien 

av Barth, Beaver och Landsman (1996) funnit. Drago, Mazzucca och Colonel (2013) 

inkluderar även ett antal kontrollvariabler i modellen som testar inverkan av faktorer som 

bankers storlek, juridisk form samt härkomst inverkar på resultatet men fann inget 

samband mellan någon av dessa faktorer.   

Nissim (2003)  undersöker även värderelevansen av bankers låneportfolio, men i skillnad 

till tidigare studier fokuserar Nissim (2003) på bankers självorsakade inverkan på värdet 

genom exempelvis manipulation i form av övervärderade tillgångar. Undersökningen 

utförs på amerikanska banker under åren 1994-1995 och motiveras av att det ökande 

användandet av verkligt värde erbjuder bankers ledning möjlighet och incentiv att inverka 

på värdet av tillgångar där tillförlitliga marknadsvärden inte existerar och därmed är svåra 

att granska för utomstående. Studien fokuserar på lån eftersom dessa i jämförelse med 

andra finansiella instrument inte alltid har observerbara värden. Resultaten visar att en del 
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banker rapporterar ett högre verkligt värde för dess låneportfolio för att påverka 

marknadens bedömning av bankens risk och resultat till sin fördel. Undersökningen visar 

även att bankers storlek och resultat har en inverkan på huruvida banker överdriver värdet 

på sina tillgångar. Nissim (2003) påvisar att banker med små låneportfolion och reglerat 

kapital till större utsträckning övervärderar sina tillgångar rapporterade till verkligt värde. 

Resultatet visar att detta även förekommer hos banker som upplever minskande 

kreditvärdighet för sina låneportfolion. Studiens resultat är av betydelse då den påvisar 

brister i användningen av verkligt värde, något som står i konflikt med standardsättarnas 

eftersträvan efter att uppnå så rättvisande och tillförlitlig rapportering som möjligt. 

Resultatet står därmed även i kontrast till tidigare forskning Barth, Beaver och Landsman 

(1996) & Blankespoor et al. (2013) som enbart rapporterar om de positiva effekterna av 

ökad redovisning av tillgångar till verkligt värde. 

4.2 Effekten av hierarkinivåer i värderingen 

En central artikel i IFRS 13 är modellen för värdehierarki som delar in finansiella 

tillgångar och skulder i nivåer 1-3. Motsvarande system introducerades redan i och med 

ibruktagandet av SFAS 157 och därmed har en hel del forskning kring värdehierarkins 

effekt på värderelevans gjorts i USA. Song, Thomas & Yi (2010) undersöker skillnader i 

värderelevans mellan de olika nivåerna samt bolagsstyrningsmekanismers inverkan på 

dessa. Undersökningen motiveras av den pågående debatten om fördelar och nackdelar 

med redovisning till verkligt värde. Problematiken kring verkligt värde kretsar till stor del 

kring hur relevant informationen som förmedlas är.  I och med att värderingar på nivå 3 

bygger på företagsinterna och icke-observerbara indata blir informationsasymmetrin mer 

påtaglig då det finns större möjligheter till manipulation.  Enligt Song, Thomas och Yi 

(2010) borde dessa omständigheter leda till att relevansen av verklig värdes-information 

avtar då man går från nivå 1 mot nivå 3. I tillägg till detta borde starka bolagsstyrnings-

mekanismer därför ha en större positiv effekt på nivå 3 tillgångar och skulder jämfört med 

nivå 1, vilka är lättare att hitta marknadsdata om.  

För att testa sina hypoteser undersöker Song, Thomas och Yi (2010) ett sampel av 

amerikanska banker vilka rapporterar enligt SFAS 157. Undersökningen omfattar data på 

kvartalsnivå för året 2008 och inkluderar totalt 431 banker. För att undersöka sambandet 

mellan värderelevans och hierarkinivå använder Song, Thomas och Yi (2010) en 

modifierad version av Ohlsons (1995) modell där bokvärde spjälkas upp i separata 
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variabler enligt hierarkinivå för tillgångar respektive skulder. För att testa värderelevansen 

undersöks huruvida koefficienterna för variablerna för de olika hierarkinivåerna är olika 

noll. För undersökningen förväntas att tillgångsvariablernas koefficienter antar ett värde 

närmare 1 (respektive -1 för skuld-variablerna) och att ett nollvärde indikerar att nivå-

variablerna inte är värderelevanta.    

Resultaten från undersökningen visar att samtliga hierarkinivåerna är värderelevanta, för 

verkligt värde-tillgångar på nivå 1 och 2 antar koefficienten det förväntade värdet 1 vilket 

indikerar att dessa upplevs som värderelevanta. I enlighet med undersökningens hypotes 

uppvisar koefficienten för nivå 3 ett något lägre värde än nivå 1 och nivå 2, vilket indikerar 

att investerarna lägger mindre vikt vid information från hierarkinivå 3. Song, Thomas och 

Yi (2010) kontrollerar även inverkan av bankers karaktärsdrag på resultatet. Det 

ursprungliga samplet delas in i små respektive stora banker samt banker med högt 

(respektive lågt) primärkapitalförhållande (Tier 1 Capital Ratio). Utfallet visar att 

undersökningens resultat generellt håller även för del-samplen. Skillnader återfinns endast 

för banker med lågt primärkapitalförhållande samt för små banker vilka uppvisar lägre 

nivåer av värderelevans för samtliga kategorier. Undersökningen visade också att starka 

bolagsstyrnings-mekanismer ökar värderelevansen av nivå 2 och nivå 3 information.  

På motsvarande sätt som Song, Thomas och Yi (2010) undersöker Goh et al. (2015) hur 

investerarna värderar informationen om tillgångar och skulder i de olika hierarkinivåerna. 

I sin studie utökar Goh et al. (2015) omfattningen av testet genom att förlänga 

tidsperioden till att omfatta åren 2008-2011. Eftersom den ekonomiska konjunkturen 

under tidsperioden förändrades kraftigt tillåter det även Goh et al. (2015) att testa för 

skillnader i prissättningen av tillgångar rapporterade till verkligt värde under en finansiell 

marknad i kris jämfört med under stabilare marknadsläge. Precis som Song, Thomas och 

Yi (2010) använder Goh et al. (2015) sig av en regressionsmodell baserad på Ohlsons 

(1995) modell för att testa för samband mellan de olika värdenivåerna och företagets 

aktiekurs. Undersökningen är gjord i USA och samplet består av kvartalsvis data för 

banker vilka rapporterar under SFAS 157. För att testa de olika värdehierarkinivåernas 

inverkan på priset delas det egna kapitalet upp i variabler för de olika hierarkinivåerna 

samt tillgångar och skulder som inte rapporteras till verkligt värde.  

I enlighet med resultaten som Song, Thomas och Yi (2010) rapporterar finner Goh et al. 

(2015) att prissättningen av tillgångarna sjunker då indata blir svårare att objektivt 
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observera. Undersökningen visar att koefficienten för tillgångar på nivå 1 uppvisar det 

förväntade teoretiska värdet ett, medan både nivå 2 och 3 uppvisar signifikant lägre 

värden. Tillgångar och skulder rapporterade på nivå 3 värdesätts lägst av investerarna, 

Goh et al. (2015) föreslår att detta är på grund av bekymmer gällande likviditet och en 

upplevt högre informations-risk i och med att dessa bygger på företagsinternt upparbetade 

värderingsmetoder.  

Värderelevansen för de olika hierarkinivåerna påverkas alla av den finansiella krisen i 

början av tidsperioden. När marknaden stabiliseras ökar också tyngden investerarna 

placerar på nivå 1 och 2 tillgångar. Dock noterar Goh et al. (2015) att prissättningen av nivå 

3 fortfarande är signifikant lägre även under det stabilare marknadsläget. Goh et al. (2015) 

undersöker även inverkan av förändringar i mängden tillgångar och skulder värderade i 

nivå 3 på värderelevansen, för vilket ett tydligt samband inte kan etableras. Gällande 

kapitalnivåns inverkan på investerarnas prissättning av de olika hierarkinivåerna visar 

studien att värderelevansen för nivå 1 och 2 tillgångar minskar då företaget uppvisar en 

likviditetsnivå under medeltalet. Överraskande nog hittas ingen signifikant skillnad i 

prissättningen av nivå 3 tillgångar. Detta förklarar Goh et al. (2015) med att det är mer 

troligt att banker vid en låg kapitalnivå väljer att sälja de mer likvida tillgångarna än nivå 3 

tillgångar. Testet visar ändå att nivån av likviditet är en faktor som driver investerarnas 

upplevda värde av verkligt värdetillgångar.   

 Kolev (2008) går i sin undersökning specifikt in på problematiken kring värderingar i nivå 

3 och oron för att dessa modellbaserade värderingar är för opålitliga för att användas i 

finansiell rapportering. Precis som Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) 

bekräftar Kolevs (2008) resultat att verkligt värde på alla nivåer ses som så pålitliga av 

investerarna att de reflekteras i priset. Detta med reservation för att skillnader i den grad 

de påverkar priset existerar sinsemellan mellan de olika hierarkinivåerna. Till skillnad från 

Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) är studien inriktad specifikt på verkligt 

värde tillgångar och skulder i nivå 3. I undersökningen testas först om investerarna 

upplever värderingar av tillgångar baserade på interna modeller vara tillräckligt pålitliga 

för att reflekteras i företagets värde. Utöver detta jämförs dessa tillgångar mot tillgångar 

värderade baserat på marknadsdata (nivå 1). Eftersom rapportering av tillgångar enligt 

icke-observerbar data (nivå 3) ger utrymme för mer subjektiva bedömningar tar Kolev 

(2008) också fasta på faktorer som kan leda till bias i de rapporterade nivå 3 tillgångarna.  
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Kolev (2008) studie är precis som Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) utförd 

i USA under SFAS 157s krav på rapportering av verkliga värden. För att studera verkliga 

värden väljer Kolev (2009) att granska samtliga sektorer av finansbranschen och för 

undersökningen används bokslutsdata för de två första kvartalen år 2008, dessa ställs 

sedan i relation till priset, där aktiepriset kring datumet för företagens 10-Q rapporter 

används. Till skillnad från Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) använder 

Kolev (2009) inte sig av Ohlsons (1995) modell för att undersöka inverkan på priset.  

Resultatet av Kolevs (2009) undersökning visar att investerarna upplever nivå 3 tillgångar 

tillräckligt pålitliga för att reflekteras i företagets aktiekurs. Regressionen visade ändå att 

nivå 3 tillgångarna uppvisar resultat som skiljer sig från nivå 1 tillgångar. Detta innebär att 

i enlighet med undersökningens andra hypotes att nivå 3 tillgångar upplevs som mindre 

tillförlitliga. I tillägg till detta visade sig också standardavvikelsen för nivå 3 tillgångar 

konstant vara större än motsvarande för nivå 1 tillgångar. Detta antyder att ej 

marknadsbaserade estimat anses innehålla mer brus än övriga nivåer. Det Kolevs (2009) 

studie ytterligare bidrar med är konstaterandet att investerare upplever nivå 3 tillgångar 

som mer trovärdiga då företaget i fråga har högre eget kapital vilket stämmer överens med 

det både Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) kommer fram till. 

Tilläggningsvis visar Kolev (2009) även att fler än en expertmedlem i företagets 

revisionskommitté samt då estimat för tillgångarna fåtts från en tredje part, är faktorer 

som ökar investerarnas värdering av nivå 3 tillgångar.  

4.3 Redovisningsstandarders inverkan på kvalitet av finansiella rapporter 

Agostino, Drago & Silipo (2011) undersöker specifikt om den obligatoriska tillämpningen 

av IFRS i EU med början 2005 ökat värderelevansen av redovisningsinformation för 

europeiska banker. Internationella redovisningsstandarder anses vara av högre kvalitet än 

lokala nationella standarder och ibruktagande av dessa borde därför leda till bättre kvalitet 

på bokslutsinformationen, vilket Agostino, Drago och Silipo (2011) undersöker genom att 

använda värderelevans som mått på kvalitet. Studien utförs på europeiska banker och 

sträcker sig över perioden 2000-2006 och testar värderelevansen både för resultat och 

bokföringsvärde för bankerna inkluderade i samplet. Resultatet visar att värderelevansen 

för resultatet har ökat för hela samplet vid ibruktagandet av IFRS. Detta gäller speciellt för 

Kontinentaleuropa vilket motsvarar det förväntade resultatet, för brittiska banker som följt 

UK GAAP observeras en svagare effekt vilket tyder på att kvaliteten på brittiska 
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redovisningsstandarder skulle vara högre.  För värderelevansen av balansomslutningen 

kunde inte ett lika tydligt samband observeras. Detta indikerar att det obligatoriska 

införandet av IFRS innebär en ökad relevans av resultatet för bankernas aktiekurs.  Detta 

stämmer överens med tidigare forskning av Barth, Landsman och Lang  (2008) som visar 

att företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder uppvisar bättre kvalitet 

(mindre resultatmanipulation) och ett starkare samband mellan redovisningsbelopp och 

aktiekurs än för företag som inte tillämpar de internationella standarderna. 

Lu och Mande (2014) utökar forskningsområdet genom att undersöka ifall en ökning i 

värderelevansen för värdehierarkin skett efter FASBS ASU-2010-06 Improving Disclosure 

about Fair Value. Publikationen trädde i kraft år 2010 och utgör ytterligare direktiv kring 

rapportering till verkligt värde. De utökade direktiven gäller nivån för rapportering av 

tillgångar och skulder till verkligt värde. Enligt tidigare direktiv rapporterades dessa poster 

på nivån huvudkategori, medan det nya direktivet kräver rapportering på underkategori-

nivå. Rapportering på nivån underkategori innebär en nivå mer detaljerade poster än 

tidigare, vilket i praktiken betyder en disaggregering av rapporteringen. Lu och Mande 

(2014) undersöker effekten av den nya publikationen på värderelevansen i allmänhet samt 

även hur värderelevansen av de olika hierarkinivåerna påverkas. Undersökningen 

motiveras av diskussionen om disaggregerad rapportering, dels hävdas att disaggregerad 

information anses mer pålitlig eftersom företagsledningens utrymme för 

resultatmanipulation minskar (Hirst, Koonce & Venkataraman 2007). Kritikerna mot mer 

detaljerad rapportering hävdar dock att för detaljerad information istället kan leda till 

förvirring för investerarna (Paredes 2003). Studien är även av intresse då den till skillnad 

från tidigare forskning jämför värderelevansen före ibruktagandet av standarden mot 

motsvarande period efter att standarden trätt i kraft. 

Lu och Mande (2014) baserar sin undersökning på studierna av Song, Thomas och Yi 

(2010) och Goh et al. (2015) och testar sin hypotes på amerikanska banker. Data samlas in 

för det första kvartalet 2009 (innan ASU-2010-06 trätt ikraft) samt för motsvarande 

kvartal 2010. Lu och Mande (2014) följer först en exakt upprepning av Songs, Thomas och 

Yi (2010) modell för att testa värderelevansen av de olika hierarkinivåerna och kan 

bekräfta att tidigare resultat håller över tid. För att testa inverkan av de nya kraven på mer 

detaljerad rapportering använder Lu och Mande (2014) en modifiering av regressionen. I 

den modifierade modellen ingår, i tillägg till den första även antalet linjer rapporterade 
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under respektive nivå 1 till 3, förändringen i antalet linjer efter införandet av ASU-2010-06 

samt även interaktionen med verkliga värden. Eftersom syftet med undersökningen är att 

testa huruvida hypotesen att mer detaljerad rapportering leder till ökad värderelevans 

ligger huvudfokus på variablerna förändring i antal linjer och interaktionen med verkligt 

värde. Resultatet av testet visar att aktiepriset är korrelerat med antalet linjer rapporterade 

under nivå 1 medan värderelevansen är korrelerad med antalet linjer i nivå 2. Detta 

resultat stöder hypotesen att mer detaljrik rapportering ökar värderelevansen, men endast 

för tillgångar och skulder rapporterade i nivå 2. För de andra två klasserna kunde inga 

signifikanta resultat hittas. Trots tvetydiga resultat hävdar Lu och Mande (2014) att 

uppdateringen av standarden är till nytta för kapitalmarknaden i och med att en stor del av 

bankerna rapporterar majoriteten av tillgångarna i nivå 2 och 

implementeringskostnaderna för den nya standarden är låg.    

Du, Li och Xu (2014) undersöker förflyttning av tillgångar mellan de olika 

värderingsnivåerna och dess påverkan på värderelevansen av verkligt värde tillgångarna i 

samband med utökade instruktioner under SFAS 157. I senare tillägg till SFAS 157 

definieras kraven på företag att ändra klassificeringsnivån av indata vid förändringar i 

marknadsförhållanden. Detta innebär att då tillförlitliga marknadsvärden inte kan 

observeras, som till exempel under en finansiell kris ställs krav på företag att förflytta sina 

tillgångar från nivå 1 och 2 till nivå 3. Vid en sådan förflyttning är verklig värde 

tillgångarna under betydande inflytande av företagsledningens omdöme. Den ursprungliga 

inställningen till tillämpande av värdehierarkinivåer var att tillämpa marknadsbaserade 

värden även under finansiella kriser då detta ansågs bättre än användande av nivå 3 som 

ger utrymme för företagsledningen att manipulera tillgångarnas värde. I och med de nya 

tilläggen till SFAS 157 ändrades instruktionerna för omklassifiering vid abnormala 

marknadsförhållanden.  

Du, Li och Xu (2014) undersöker specifikt hur värderelevansen påverkas då företag flyttar 

tillgångar till och från hierarkinivå 3. Studien utförs på amerikanska banker under åren 

2008-2009, vilket utgör en period av ekonomisk kris och därmed avsaknad av rättvisande 

marknadsvärden. Du, Li och Xu (2014) använder sig av Song, Thomas och Yi (2010) 

regression för att mäta värderelevansen med tillägg av en dummy för att jämföra banker 

som gjort en förflyttning av tillgångar till eller från nivå 3 under perioden mot banker som 

valt att inte göra en förflyttning. Resultatet av studien visar att både förflyttningar till och 
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från nivå 3 för att reflektera förändring i marknaden ger ökad värderelevans för tillgångar i 

samtliga nivåer. Studien visar också att efter publiceringen av tilläggen SFAS 157-3 och 

157-4 som ger ytterligare instruktioner för nivå 3 tillgångar har värderelevansen av 

tillgångar redovisade i nivå 3 ökat. Du, Li och Xu (2014) hävdar därmed att den kritik och 

oro introduktionen av redovisning av verkliga värden medfört är obefogad.      

4.4 Sammanfattning  

I kapitel 4 presenteras tidigare forskning kring verkligt värde samt värderelevans inom 

bankbranschen. Över lag tyder den tidigare forskningen kring verkligt värde på att 

redovisning av det verkliga värdet för olika typer av finansiella instrument är 

värderelevant. I kapitlets senare del presenteras specifik forskning gällande den 

klassificeringen av tillgångar och skulder rapporterade enligt verkligt värde i den modell 

för värdehierarki som presenterats ibland annat standarden SFAS 157 i USA. Forskningen 

som presenterats i det stycket ligger även till grund för den här avhandlingens 

forskningsuppgift som kommer att introduceras i nästa kapitel. Slutligen presenteras i 

kapitlet forskning som indikerar att ökad reglering och högre detaljnivå i 

redovisningsstandarderna leder till ökad kvalitet. 
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5 METOD 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens forskningsuppgift. Avhandlingens 

undersökning utgörs av en kvantitativ undersökning där värderelevansen av rapportering 

av verkligt värde i europeiska banker granskas. I det första stycket presenteras 

hypotesbildningen som baserar sig på den tidigare forskning som presenterats i föregående 

kapitel. Sedan följer en detaljerad genomgång av metoden för undersökningen som 

härleder regressionsmodellen som tillämpas i avhandlingen till Ohlsons (1995) modell 

vilken är allmänt förekommande inom värderelevansforskning. Slutligen följer en 

redovisning för undersökningens data. 

5.1 Hypotesbildning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur införandet av en enhetlig standard med 

riktlinjer för rapportering av verkligt värde inverkar på kvaliteten av finansiella rapporter 

för europeiska banker. Specifikt undersöks modellen för indelning av tillgångar som 

rapporteras till verkligt värde i hierarkinivåer baserat på vilken typ av indata som ligger till 

grund för värderingen och huruvida dessa är värderelevanta. I undersökningen används i 

enlighet med existerande forskning som mäter kvalitet på rapportering värderelevans som 

ett mått på kvalitet av finansiella rapporter (se exempelvis Barth, Beaver och Landsman 

(2001)). Grunden för avhandlingens regressionsmodell härleds från Ohlson (1995) modell 

som ställer upp ett samband mellan pris, resultat och bokvärde. Om ett signifikant 

samband mellan den undersökta redovisningsinformationen och marknadsvärdet existerar 

anses informationen vara relevant för investerare och pålitlig till den grad att den påverkar 

investerares prissättning (Barth, Beaver & Landsman 2001).  

I och med införandet av standarden IFRS 13 i Europa tog IASB ett steg närmare sin 

amerikanska motsvarighet FASB och införde i likhet med SFAS 157 en enhetlig standard 

för reglering av rapporteringen till verkligt värde. Under den amerikanska motsvarigheten 

har redan en del forskning utförts på den nationella banksektorn (se Kolev 2009, Song, 

Thomas och Yi 2010, Goh et al. 2015). Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) 

bidrar till området genom att undersöka värderelevansen och investerarnas prissättning av 

de olika hierarkinivåerna. Eftersom redovisning till verkligt värde bygger på det 

uppskattade transaktionspriset för en tillgång eller skuld kan värderingen upplevas som 

olika tillförlitlig beroende på typen av data som ligger till grund för det estimerade 

transaktionspriset för tillgången. Tillgångar som är placerade på nivå 1 i värdehierarkin är 
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värderade till observerbara marknadsdata medan värderingen av tillgångar på nivå 3 är 

baserad på internt fastställda modeller. Både Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. 

(2015) uppmärksammar att nivå 3 erbjuder möjlighet för företagsledningen att manipulera 

värderingen. På nivå 3 reflekteras därmed företagsledningens opportunism i större grad då 

det inte finns offentlig observerbar data för fastställandet av värde. I och med detta borde 

därför investerarna lägga en större vikt vid tillgångar där observerbar data finns än de 

tillgångar som är värderade enligt interna modeller.  

Standardsättarna har visat en tilltro till att observerbara marknadspriser (nivå 1) utgör den 

mest pålitliga värderingsmetoden och bör därmed alltid prioriteras högst vid värdering av 

tillgångar (Goh et al. 2015). Då observerbara marknadspriser saknas används istället nivå 

2 och 3 metoder för värdering av tillgångar. Till skillnad från nivå 1 och till viss 

utsträckning till nivå 2 tillgångar och kan nivå 3 tillgångar inte verifieras av investerarna 

då de bygger på internt upparbetade modeller (Song, Thomas och Yi 2010). Tillgångar som 

rapporteras i nivå 3 ger därför utrymme för företagsledningen att avsiktligt eller oavsiktligt 

skapa brus i värderingen och borde därför uppvisa en lägre värderelevans jämfört med 

tillgångar på nivå 1 och nivå 2 (Song, Thomas och Yi 2010). Då investerarna upplever 

värderingsmetoderna som otillförlitliga kommer de kompensera för risken genom att 

tillämpa högre kapitalkostnad för ifrågavarande tillgångar vilket leder till att de värderas 

lägre. I praktiken kommer detta att innebära att nivå 3 tillgångar kommer att värderas 

lägre jämfört med nivå 1 på grund av den minskade tillförlitligheten. Song, Thomas och Yi 

(2010) finner resultat som stöder argumentationen i och med att undersökningens resultat 

visar en större värderelevans för tillgångar i nivå 1 och 2 jämfört med nivå 3. Även Goh et 

al. (2015) resultat stöder ytterligare detta i och med att resultaten visar att investerarna 

prissätter nivå 3 tillgångar lägre jämfört med nivå 1 och 2.  Utgående från Song, Thomas 

och Yi (2010) och Goh et al. (2015) resultat förväntas avhandlingens undersökning genom 

att tillämpa samma regressionsmodell bekräfta resultatet även på den europeiska 

marknaden. Detta formuleras i avhandlingens H1 och H2, s. 

H1: Tillgångar på samtliga nivåer i värdehierarkimodellen är värderelevanta 

H2: Värderelevansen av tillgångar sjunker då man går från nivå 1 till nivå 3 

Före IFRS 13 var regleringen av verkligt värde uppdelad i olika standarder och enhetliga 

riktlinjer för hur värderingen ska göras i rapporteringen saknades. Mot bakgrunden att 
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IASBs strävan vid lanseringen av nya standarder är att förbättra rapporteringen, och att 

forskning på den amerikanska motsvarande standarden SFAS 157 (Lu & Mande 2014) visar 

att ökade krav på nivån av information i standarder ska leda till mer relevant rapportering 

kan man också argumentera för att införandet av IFRS 13 borde öka värderelevansen av 

tillgångar rapporterade till verkligt värde. I debatten kring IFRS 13 och SFAS 157 lyfts både 

argumentering för och emot standarderna fram. IASB som standardsättare strävar efter att 

förbättra rapportering och ifall en förbättring i standarderna sker borde en inverkan på 

värderelevansen kunna identifieras. Tidigare forskning av Lu och Mande (2014)  på 

motsvarande sätt undersökt förändringar i värderelevans före och efter publicering av nya 

riktlinjer för rapportering av verkligt värdes tillgångar och kan delvis bevisa en ökning i 

värderelevansen. I likhet med tidigare forskning undersöker avhandlingens tredje hypotes 

om lanseringen av enhetliga riktlinjer för rapportering av verkligt värde ökat 

värderelevansen av samtliga nivåer av verkligt värde-tillgångar. 

H3: Det existerar ett positivt samband mellan införandet av IFRS 13 och värderelevansen 

för samtliga nivåer av tillgångar rapporterade enligt verkligt värde. 

5.2 Modellen för avhandlingens undersökning 

Baserat på tidigare forskning kring verkligt värdes-variablers inverkan på priset ligger 

följande antaganden som grund för avhandlingens metod. Gällande regleringen och 

anvisningarna stämmer innehållet kring värdehierarki i IFRS 13 väl med innehållet i US 

GAAPs motsvarighet SFAS 157 (Troberg 2013, s.144). Eftersom forskning specifikt utförd 

under IFRS 13 i Europa saknas kommer avhandlingens metod att basera sig på forskning 

som undersöker värdehierarkinivåernas förklaring av priset under SFAS 157.  

Som teoretisk grund för den empiriska delen av avhandlingen används en 

regressionsmodell baserad på Ohlson (1995) vilken är vanligt förekommande inom 

forskning som undersöker värderelevans. Den ursprungliga modellen har efter dess 

introduktion i senare forskning i stor omfattning modifierats för att bättre passa 

undersökningarnas syften och även i denna avhandling kommer en modifierad version att 

tillämpas. I allmänhet utgörs de vanligaste modifieringarna av att spjälka upp variabeln 

bokvärde i dess underliggande poster på olika nivå för att testa värderelevansen av en 

specifik post. I värderelevansstudier utgör Barth & Clinch (1998) version av modellen en 

grund som används som utgångspunkt för flertalet senare studier (bland annat Song, 

Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015)). Nedan förklaras stegvis hur modellen Barth 
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& Clinch (1998) använder sig av kan modifieras för att reflektera värderelevansen av de 

olika hierarkinivåerna för verkligt värde vilken används i den här avhandlingens 

undersökning. 

I Barth & och Clinch (1998) modell förklaras priset med hjälp av de övergripande 

bokslutsvariablerna bokvärde av eget kapital per aktie och nettoresultat per aktie. 

Modellen ser ut som följande.  

 Pit = β0 + β1BVEit + β2NIit + eit 

Pit = aktiekursen för firman i vid tidpunkten t  

BVE = bokvärdet av eget kapital för firman i vid tidpunkten t 

NI = nettoresultat för firman i vid tidpunkten t 

β0 och eit = andel av priset som inte kan förklaras med variablerna BVE och NI 

I den ovan presenterade prisregressionen av Barth och Clinch (1998) förklaras priset av de 

två allomfattande variablerna BVE och NI. I värderelevanssammanhang är det däremot av 

stort intresse att även granska mindre komponenters inverkan på priset. Modellen går att 

anpassa för olika undersökningsändamål genom att spjälka upp variablerna och 

konstruera modeller som istället bygger på de önskade underkategorierna. Barth och 

Clinch (1998) presenterar i sin undersökning en modifiering av modellen som beaktar 

olika tillgångsklassers förklaring av priset. I den här avhandlingen kommer i enlighet med 

Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) bokvärdet i regressionsmodellen av 

Barth och Clinch (1998) istället att spjälkas i variabler för tillgångar rapporterade enligt 

verkligt värde samt tillgångar rapporterade enligt andra än verkligt värde.  

Tidigare forskning har undersökt värderelevansen för både tillgångar och skulder 

rapporterade till verkligt värde. Eftersom andelen skulder som rapporteras till verkligt 

värde är jämförelsevis låg då en betydande del skulder rapporteras till upplupet 

anskaffningsvärde och därmed utgör endast en marginell del av de rapporterade verkliga 

värdena har de i den här avhandlingen uteslutits från regressionsmodellen. Därmed 

kommer avhandlingens fokus ligga på tillgångar rapporterade till verkligt värde och 

utesluter variabler för skulder ur regressionsmodellen som ligger som grund för 

avhandlingen. Goh et al. (2015) använder Barth och Clinchs (1998) modell som bas för sin 

undersökning men gör även en modifiering av resultaträkningsvariabeln. I enlighet med 
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vad Elliot & Hanna 1996 visat är resultatet efter extraordinära poster mindre värderelevant 

än resultatet före extraordinära poster. Detta motiverar varför i den här avhandlingens 

regressionsmodell tillämpas resultat per aktie där extraordinära poster exkluderats för att 

få ett mer rättvisande resultat. Som en sista modifikation kommer i enlighet med Barth & 

Clinch (1998), Goh et al. (2015) Song, Thomas och Yi (2010) även samtliga variabler att 

divideras med antalet aktier för att eliminera effekter från stordriftsfördelar. Detta i och 

med att modellen på en per-aktie-nivå visat ge ett mindre snedvridet resultat (Goh et al., 

2015).  

För att anpassa Barth och Clinchs (1998) ursprungsregression för att testa avhandlingens 

H1 och H2 kommer bokvärdet att spjälkas upp i tre variabler för de olika hierarkinivåerna 

samt en variabel för tillgångar som inte rapporterats till verkligt värde. Regressionen som 

används för att testa detta är enhetlig med den som används i Goh et al. (2015) 

undersökning. I båda undersökningar används i stort sett identiska regressioner där den 

enda skillnaden är att Song, Thomas och Yi (2010) använder nettoresultat (NI) som 

variabel för resultatet till skillnad från Goh et al. (2015) som använder posten resultat per 

aktie (EPS) vilken även tillämpas i denna avhandling. Beroende variabeln PRIS utgörs av 

företagens aktiekurs fyra månader efter räkenskapsperiodens slut vilket i enlighet med 

Goh et al. (2015) borde utgöra tillräckligt med tid för informationen att nå investerarna. 

Baserat på dessa antaganden kommer följande regressionsmodell tillämpas i 

avhandlingen. 

PRISit = β0 + β1FVA1it + β2FVA2it + β3FVA3it + β4NFVAit + β8EPSit + eit 

 

PRISit = Pris per aktie för företag i vid tidpunkten t  

FVA1it = Verkligt värde för tillgångar på nivå 1 för företag i vid tidpunkten t 

FVA2it = Verkligt värde för tillgångar på nivå 2 för företag i vid tidpunkten t 

FVA3it = Verkligt värde för tillgångar på nivå 3 för företag i vid tidpunkten t 

NFVAit = Tillgångar som ej rapporterats till verkligt värde för företag i vid tidpunkten t 

EPSit = Resultat per aktie för företag i vid tidpunkten t 

Där β0 och eit står för den del av priset som inte kan förklaras av ovanstående variabler. 

Avhandlingens första hypotes testar huruvida variablerna är värderelevanta medan den 

andra hypotesen testar för skillnader i värderelevansen mellan de olika hierarkinivåerna. 

För att testa värderelevansen av tillgångarna och de olika hierarkinivåerna granskas precis 
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som i Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) värdet av variablernas 

koefficienter. För tillgångar som är värderelevanta borde koefficienten anta dess teoretiska 

värde 1, ett värde på 0 visar däremot att värdevariabeln inte är värderelevant. Resultatet av 

testet förväntas i enlighet med tidigare forskning visa att samtliga värdevariabler antar ett 

värde olika 0. Ytterligare förväntas att tillgångar i nivå 1 och icke-verkligt värde tillgångar 

antar värdet 1 medan nivå 2 och 3 antar något lägre värden än nivå 1.  För att testa 

skillnaden mellan de två tidsperioderna inkluderas en IFRS dummy i regressionen. 

Dummyn antar värdet 0 för år 2012 och 1 för år 2013. För att testa H3 ställs därmed 

följande regression upp.  

PRISit = β0 + β1FVA1it + β2FVA2it + β3FVA3it + β4NFVAit + β8EPSit +IFRS* β1FVA1it + IFRS* 
β2FVA2it +IFRS* β3FVA3it + IFRS* β4NFVAit + β8EPSit + eit 

 
PRISit = Pris per aktie för företag i vid tidpunkten t  

FVA1it = Verkligt värde för tillgångar på nivå 1 för företag i vid tidpunkten t 

FVA2it = Verkligt värde för tillgångar på nivå 2 för företag i vid tidpunkten t 

FVA3it = Verkligt värde för tillgångar på nivå 3 för företag i vid tidpunkten t 

NFVAit = Tillgångar som ej rapporterats till verkligt värde för företag i vid tidpunkten t 

EPSit = Resultat per aktie för företag i vid tidpunkten t 

IFRS* = Interaktionsvariabel 

Där β0 och eit står för den del av priset som inte kan förklaras av ovanstående variabler. 

5.3 Sampelurval 

För att testa investerarnas prissättning av tillgångar och skulder rapporterade till verkligt 

värde utförs undersökningen på ett sampel av europeiska banker. Valet att granska 

specifikt banker motiveras av att dessa är företag vilka innehar en stor andel finansiella 

tillgångar vilka rapporteras till verkligt värde i jämförelse till andra industrier. Att specifikt 

undersöka ett sampel av finansiella förmedlare är av intresse då allmänna 

värderelevansstudier ofta exkluderar just den industrin från samplet på grund av dess 

särdrag. Data samlas in på årsnivå för åren 2012 och 2013 för att testa effekten av 

ikraftträdandet av standarden IFRS 13 vilken var i kraft under den senare perioden. 

Bokslutsdata som information om totala tillgångar, skulder, resultat per aktie, aktiepris 

samt indelningen av tillgångar rapporterade enligt verkligt värde i nivå 1-3 hierarkin 

hämtas från databasen S&P Capital IQ. Data kommer sedan analyseras i programmet IBM 

SPSS Statistics. 



42 
 

 

Urvalet av företag baseras på industriklassifikationen GICS och inkluderar företag klassade 

som banker (GICS 4010 och 4020) vilka inkluderar banker och finansiella förmedlare.  

Som geografisk avgränsning har EU25 området valts och i tillägg inkluderas även EES-

länderna för att få ett sampel av lämplig storlek. För tidsperioden undersökningen 

granskar räknas Storbritannien som en del av EU25-området. Den geografiska 

avgränsningen valdes för att symbolisera Europa som en enhetlig marknad. 

Avgränsningarna gav ett ursprungligt sampel på 444 företag vilka uppfyller kraven på 

industriklassificering och geografisk lokalisering. Från det ursprungliga samplet har 

företag med bristfällig data för någon av undersökningens variabler eller någondera 

tidsperioden exkluderats. Även företag med en räkenskapsperiod som avviker från 

1.1.20XX – 31.12.20XX exkluderas från samplet. Detta för att undvika att information som 

publicerats under andra tidpunkter än de som kontrolleras för i modellen reflekteras i 

resultatet. I tabell 1 nedan presenteras tillvägagångssättet för sampelurvalet steg för steg.  

Tabell 1 Tillvägagångssätt för sampelurval 

 

Det slutliga samplet består av sammanlagt 218 företagsårsobservationer fördelat på de två 

åren för undersökningen.  Samplet omfattar observationer från 23 av de 28 länderna som 

inkluderats i undersökningens avgränsningar och därmed är nästan hela det geografiska 

området representerat. Antalet observationer fördelas däremot inte jämt över länderna då 

majoriteten observationer härstammar från Frankrike (40), Storbritannien (30), Italien 

(20), Norge (20) samt Polen (20). Även avseende volym har samplet en tyngd på de tre 

förstnämnda vilkas totala tillgångar tillsammans utgör två tredjedelar av totala tillgångar 

för samplet. Norge och Polen utgör trots överrepresentation i antal banker inte en 

betydande andel av volym i fråga om rapporterade tillgångar. För övriga länder i samplet 

ingår ett fåtal observationer per land med relativt jämn fördelning av volymen tillgångar.   

En redovisning för samplets geografiska indelning samt egenskaper presenteras nedan i 

Tabell 2. 

Tabell 1 Sampelurval

Data Antal observationer

GICS 4010 och 4020 888

Hierarkinivåer ej tillgängliga 322 -566

Ofullständig data 256 -66

Avvikande räkenskapsår 218 -38

Totalt antal observationer 218
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Tabell 2 Samplets geografiska fördelning 

 

 

5.4 Sammanfattning 

I avhandlingens metodkapitel presenterades inledningsvis forskningsuppgiften samt de 

uppställda hypoteserna utgående från den tidigare forskning som presenterats i kapitel 4. 

För modellen för avhandlingens undersökning presenterades sedan en modifierad version 

av Ohlsons (1995) modell som testar för värderelevansen av de olika hierarkinivåerna för 

verkligt värde. Avslutningsvis presenteras i kapitlets sista stycke samplet för avhandlingens 

undersökning. Avgränsningarna för data samt tillvägagångssättet för sampelurval 

presenteras i detalj och i samband med detta redovisas även för samplets geografiska och 

storleksegenskaper. Deskriptiv statistik för samplet presenteras i samband med resultatet i 

följande kapitel.    

Land 

Antal 

observationer

Total 

nettoinkomst Totala tillgångar

Totala tillgångar 

enligt verkligt 

värde Totalt eget kapital

Totalt 

marknadsvärde

Belgien 6 2 964                     549 843                318 025                63 266                  52 681                   

Cypern 2 214 -                        15 140                   654                        884                        334                        

Danmark 12 210                        146 560                65 343                  9 926                     8 530                    

Finland 2 18                           7 520                     1 171                       363                        255                        

Frankrike 40 14 615                   11 212 935            7 156 798              471 678                 253 095                

Grekland 4 1 546                     139 904                69 935                  9 621                     8 052                    

Irland 4 1 257 -                     318 747                 178 810                 5 034                     2 432                     

Italien 20 17 230 -                  3 727 190              1 446 845             259 569                128 207                

Liechtenstein 2 71                           17 954                   9 862                     1 461                      772                         

Litauen 2 9                             2 397                     150                        185                         121                         

Malta 2 120                        11 608                   2 868                    824                        1 547                      

Nederländerna 6 108 -                       48 518                   6 561                     1 186                      376                        

Norge 20 5 070                     733 292                237 281                 49 533                  44 288                  

Polen 20 5 182                     351 781                 185 733                 42 750                   75 241                   

Portugal 4 1 643 -                    259 136                 106 809                11 624                   7 722                     

Slovakien 2 255                        22 772                   14 124                   2 701                     1 771                      

Spanien 6 10 533                   3 702 561             1 855 815              255 663                231 759                 

Storbritannien 30 9 353                     9 982 711              6 391 375              607 467                584 265                

Sverige 6 9 396                     1 545 953              952 557                 75 712                    113 537                 

Tjeckien 2 1 014                      62 930                  40 073                  7 534                     12 138                   

Tyskland 16 2 492                     5 359 107             3 725 970             175 688                 113 392                 

Ungern 4 634                        74 738                   13 833                   10 281                   7 744                     

Österrike 6 2 064                    715 904                 394 143                 55 124                   33 279                   

Totalt 218 45 095               39 009 201      23 174 736        2 118 073          1 681 538          
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6 RESULTAT  

Avhandlingens forskningsuppgift testar för de olika nivåerna i värdehierarkins förklaring 

av aktiepriset för banker vilket undersöks genom en modifierad multilineär regression 

baserad på Ohlsons (1995) modell. I kapitlets första stycke behandlas deskriptiv statistik 

för samplet och variablernas inbördes korrelation i regressionsmodellen testas. Efter detta 

följer en genomgång av resultaten från regressionsmodellen som används i avhandlingen. 

För att testa undersökningens robusthet undersöks även hur bankernas storlek inverkar på 

resultatet genom att utföra regressionen på ett uppdelat sampel. Resultaten ställs sedan i 

jämförelse till resultat från tidigare forskning av Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. 

(2015). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av undersökningens helhetsresultat som 

ligger som grund för analyskapitlet.   

6.1 Deskriptiv statistik 

I detta stycke presenteras den deskriptiva statistiken för undersökningens sampel. Statistik 

för samtliga variabler som används i avhandlingens undersökning eller som en del i någon 

av undersökningens variabler presenteras. Undersökningen görs på data från åren 2012 

och 2013. För varje år ingår data för 109 företag vilket resulterar i totalt 218 observationer 

för hela samplet. För att undvika snedvridning av resultatet från regressionsmodellen på 

grund av extremvärden har samplet Winsoriserats. För att minska effekten av 

snedvridning som uppstår då ett litet sampel innehåller extremvärden kan variablerna 

logaritmeras eller alternativt extremvärden elimineras genom metoder som exempelvis 

Winsorisering eller trimning. Eftersom avhandlingens sampel till sin natur innehåller ett 

stort antal observationer av nollvärden vilka inte kan logaritmeras direkt väljs istället en 

alternativ metod för att transformera samplet.  

Att trimma samplet är en metod för att exkludera extremvärden och innebär att 

observationer som definieras som extremvärden helt elimineras. Då ett sampel innehåller 

extremvärden som inte uppkommit av felaktiga observationer är det inte rättvisande att 

exkludera dessa baserat på att de avviker från det generella samplet då dessa observationer 

representerar faktiska värden. För avhandlingens sampel har extremvärden definierats och 

observationernas korrekthet bekräftas. En bättre effekt av transformerande av 

extremvärden har visats uppnå då samplet Winsoriseras, vilket innebär att ett tröskelvärde 

för extremvärden definieras och värden som överskrider denna avgränsning ersätts med 

tröskelvärdet. För samplet i avhandlingens undersökning har värden som överskrider 
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samplets 95:e percentil klassats som extremvärden och ersatts med tröskelvärdet vilket 

definierats som värdet för den 95:e percentilen.  

 I den deskriptiva statistiken presenteras resultaten för regressionsvariablernas 

medelvärde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis. Inledningsvis behandlas 

sammansättningen av tillgångar rapporterade enligt verkligt värde genom en presentation 

av klasserna i förhållande till de totala tillgångarna. Deskriptiv statistik för variablerna i 

regressionsmodellen presenteras på en per aktienivå ingår senare i stycket. I tabell 3 nedan 

presenteras andelen tillgångar redovisade till verkligt värde i förhållande till totala 

tillgångar. 

Tabell 3 Sammansättningen av tillgångar rapporterade enligt verkligt värde 

 

I Tabell 3 visas att i undersökningens sampel utgör i medeltal 40,90% av bankernas totala 

tillgångar av tillgångar rapporterade till verkligt värde. Standardavvikelsen på 33,97% visar 

ändå att andelen tillgångar rapporterade enligt verkligt värde varierar stort mellan de 

granskade bankerna. För de olika hierarkinivåernas andel av totala tillgångar observeras i 

medeltal ingen betydande skillnad mellan de olika tillgångsnivåerna utan dessa är jämt 

fördelade. Både tillgångar i nivå ett och nivå två antar värden runt 13 % medan tillgångar i 

nivå tre med andelen 14 % av totala tillgångar, vilket utgör en något större andel. 

Standardavvikelserna på 15-24 % för de tre klasserna visar att det på samtliga nivåer finns 

en stor spridning av observationerna. Detta observeras specifikt för tillgångar i nivå tre då 

även percentilerna betraktas. Den 25, s.e och 50, s.e percentilen utgörs av banker som 

rapporterar 0 % respektive 1 % av sina tillgångar enligt verkligt värde på nivå tre. Detta 

innebär att en stor andel av bankerna inte rapporterar tillgångar på nivå 3 alls medan de 

observationer som finns är förhållandevis stora och därmed drar upp medelvärdet. Den 

låga förekomsten av banker som rapporterar tillgångar i nivå tre kan ses som ett typiskt 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse 25-percentilen 50-percentilen 75-percentilen

FVA/TA 218 40,90 % 33,97 % 14,17 % 27,95 % 75,49 %

FVA1/TA 218 12,76 % 15,90 % 2,44 % 8,79 % 17,89 %

FVA2/TA 218 13,23 % 18,56 % 0,84 % 6,35 % 17,10 %

FVA3/TA 218 14,06 % 24,58 % 0,03 % 0,55 % 17,65 %

FVA/TA =Andelen tillgångar rapporterade enligt verkligt värde av totala tillgångar

FVA1/TA =Andelen tillgångar på nivå 1 av totala tillgångar

FVA2/TA =Andelen tillgångar på nivå 2 av totala tillgångar

FVA3/TA =Andelen tillgångar på nivå 3 av totala tillgångar



46 
 

 

karaktärsdrag då samma trend rapporteras av både Song, Thomas och Yi (2010) och Goh 

et al. (2015). Något som i Tabell 3 även styrks av att medianen på 0,55 % (utgörs här av 

den 50, s.e percentilen) för tillgångar på nivå 3 kraftigt avviker från medelvärdet på 14,06 

%. Detta står i kontrast till tillgångar rapporterade i nivå ett respektive nivå två där 

observationer finn i alla percentil, vilket visar att det finns en skillnad mellan förekomsten 

av tillgångar på nivå ett och två jämfört med den tredje nivån.  

 I tabell 4 nedan presenteras deskriptiv statistik för variablerna i avhandlingens 

regressionsmodeller. Variablerna Resultat per aktie (EPS) och Pris (PRIS) är till sin natur 

rapporterade på en per aktie nivå. Variablerna för tillgångsklasserna har omformulerats på 

en per aktie nivå.   

Tabell 4 Deskriptiv statistik för variablerna i avhandlingens regressionsmodeller 

 

Medelvärdet för aktiepriset per aktie (PRIS) fyra månader efter räkenskapsperiodens slut 

uppgår till 23,18 Euro och vinsten per aktie (EPS) uppgår till 1,35 Euro.  Den största 

andelen tillgångar återfinns i klassen tillgångar som inte rapporteras till verkligt värde, 

detta kan observeras i och med att medelvärdet för variabeln NFVA/aktie antar ett 

betydligt högre medelvärde och ligger i linje med att det i tabell 3 framkom att endast 40 % 

av de totala tillgångarna rapporteras enligt verkligt värde. Då de tre variablerna för 

hierarkinivå jämförs är det tydligt att den största andelen tillgångar finns på nivå två, 

medelvärdet på 83,56 Euro är större än både nivå ett (33,99 EUR) och nivå tre (48,12 

EUR). Att den största mängden tillgångar i värdehierarkin för undersökningens sampel 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Skevhet Kurtosis

EPS 218 1,35 10,06 -4,54 35,32

PRIS 218 23,18 28,54 2,12 5,13

FVA1/aktie 218 33,99 51,73 2,32 6,54

FVA2/aktie 218 83,56 221,35 4,39 20,79

FVA3/aktie 218 48,12 112,50 2,58 5,31

NFVA/aktie 218 316,79 720,17 3,82 16,14

EPS = Vinst per aktie

PRIS = Aktiekurs

FVA1/aktie = Tillgångar rapporterade på nivå 1 per aktie

FVA2/aktie = Tillgångar rapporterade på nivå 2 per aktie

FVA3/aktie = Tillgångar rapporterade på nivå 3 per aktie

NFVA/aktie = Tillgångar rapporterade enligt annat än verkligt värde
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återfinns på nivå två stämmer överens med vad som observerats i tidigare forskning av 

Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015).   

Standardavvikelsen anger observationernas spridning kring medelvärdet där ett värde 

närmare noll innebär att observationerna återfinns tätt kring medelvärdet (Djurfeldt, 

Larsson & Stenhagen, 2006, s. 65). Standardavvikelsen för samtliga variabler i samplet 

avviker kraftigt från noll vilket indikerar att observationerna har en stor spridning. För de 

fyra tillgångsvariablerna framgår i Tabell 4 speciellt stora värden för standardavvikelser 

vilka uppgår till mellan 51 och 720 EUR. En förklaring till hög standardavvikelse kunde 

vara att samplet innehåller extremvärden vilka kan snedvrida resultatet. Eftersom åtgärder 

för att kontrollera och åtgärda extremvärden har vidtagits för undersökningens sampel kan 

en hög standardavvikelse inte enbart förklaras med att samplet innehåller extremvärden. 

Den höga standardavvikelsen för specifikt tillgångsvariablerna kan däremot bero på att 

dessa för att kunna jämföras med priset och vinsten per aktie i regressionsmodellen delats 

med antalet aktier. Antalet aktier kan variera betydligt mellan bankerna utan att de 

nödvändigtvis står i förhållande till bankens storlek. Därmed kan en stor spridning 

förekomma i de observerade värdena. Eftersom regressionsmodellen görs på en per aktie 

nivå kommer skillnader i antalet aktier inte inverka på resultatet.               

Värden för skevhet och kurtosis beskriver fördelningen av observationerna för respektive 

variabel. Skevhet beskriver symmetrin av fördelningen medan kurtosis beskriver 

fördelningens toppighet, för perfekt normalfördelade variabler antar båda måtten värdet 0 

(Pallant 2010, s. 57-59). För undersökningens variabel antar samtliga värden för skevhet 

och kurtosis värden olika noll, vilket innebär att ingendera variabel är perfekt 

normalfördelad. För variabeln vinst per aktie (EPS) kan ett värde för skevhet på -4,45 

observeras. Ett negativt värde för skevhet innebär att en stor andel av observationerna 

återfinns bland de högre värdena. Detta innebär att samplet innehåller ett stort antal 

banker som rapporterar en hög vinst per aktie. För tillgångsvariablerna och prisvariabeln 

observeras något positiva värden (värden mellan 2och 4) vilket indikerar att det finns 

kluster kring de låga värdena. För hierarkivariablerna sker detta naturligt i och med att 

observationerna antar värdet noll ifall inget rapporteras på nivån. Positiva värden för 

kurtosis innebär att fördelningen är toppig och att observationerna är samlade kring 

mitten (Pallant 2010, s. 57). I Tabell 4 visas att samtliga variabler antar positiva värden för 

kurtosis. Resultaten för skevhet och kurtosis indikerar att ingen av variablerna som 
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används i undersökningen är normalfördelade. För att uppnå normalfördelning kan 

variablerna logaritmeras, men eftersom normalfördelning inte utgör ett krav för att 

undersöka sambanden i en regressionsmodell är det tillräckligt att endast observera att 

normalfördelning inte råder.  

För en fullständig bild av samplets omfattning presenteras i Tabell 5 nedan även minimi- 

och maximivärden för respektive variabel.  

Tabell 5 Minimum och maximum värden för undersökningens variabler 

 

Variabeln vinst per aktie omfattar både mycket negativa och positiva värden. Trots att en 

negativ skevhet för variabelns fördelning konstaterades baserat på Tabell 4 ingår även 

negativa värden bland observationerna. Negativa värden för vinst per aktie innebär att 

banken rapporterar förlust. För variabeln PRIS observeras enbart positiva värden där de 

minsta är så svagt positiva att de avrundas till noll på två decimalers noggrannhet. 

Tillgångsvariablerna antar till sin natur enbart positiva värden, varmed minimivärdet för 

samtliga är noll. Det högsta värdet på 4 376,58 euro återfinns bland tillgångar som inte 

rapporterats till verkligt värde medan det lägsta maximivärdet på 341,76 euro observeras 

för tillgångar i hierarkinivå ett. 

För att bedöma variablernas inbördes förhållande till varandra kommer även variablernas 

korrelation testas. Då en beroende variabel förklaras med en modell som omfattar ett antal 

olika oberoende variabler finns en risk för att flera av de oberoende variablerna fångar upp 

samma underliggande orsaker, vilket i sin tur kan påverka modellens förklaringsgrad. För 

avhandlingens undersökning är det speciellt intressant att testa korrelationen mellan 

hierarkivariablerna då dessa till viss del utgörs av snarlika underliggande faktorer. Genom 

att testa de oberoende variablernas korrelation parvis kan man upptäcka ifall någon eller 

Variabel N Minimum Maximum

EPS 218 -75,27 31,61

PRIS 218 0,00 163,70

FVA1/aktie 218 0,00 341,71

FVA2/aktie 218 0,00 1399,63

FVA3/aktie 218 0,00 469,62

NFVA/aktie 218 0,00 4376,58

* Se tabell 4 för beskrivning av variablerna
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några av variablerna har en stark samvarians. Resultatet från testet presenteras nedan i 

Tabell 6.  

Tabell 6 Resultat av korrelationstest 

 

För att utvärdera korrelationen mellan variablerna tillämpas riktlinjer för storlek på 

korrelationen. Enligt definitionen ses värden mellan 0,1 och 0,29 som svaga, medan 

värden mellan 0,3 och 0,49 anses som måttliga (Pallant 2010, s. 134). Korrelationsvärden 

som antar värden över 0,7 anses så höga att variablerna lider av multikollinearitet 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2006, s. 389). Multikollinearitet orsakar problem för 

undersökningar då effekten av enskilda variabler inte kan hållas isär. Definitionen för vad 

som anses som stark korrelation gäller oberoende om förhållandet antar positiva eller 

negativa värden, förtecknet anger endast förhållandets riktning. 

I tabell 5 framgår att korrelationen mellan de flesta variablerna i avhandlingens 

regressionsmodeller antar värden mellan 0 och (+/-) 0,4 och visar därmed på en svag till 

måttlig korrelation, vilket bekräftar att modellen inte lider av multikollinearitet. Av 

samtliga variabler återfinns den starkaste korrelationen på r=0,538 mellan variablerna 

tillgångar på nivå 1 och tillgångar på nivå 2, vilket tyder på att de båda variablerna delvis 

fångar upp samma underliggande effekter vilka förklarar inverkan på beroende variabeln. 

Som en lösning vid multikollinearitet kan exempelvis de två korrelerade variablerna slås 

samman till en. Tillgångar på nivå 1 och tillgångar på nivå 2 har liknande karaktär kunde 

möjligen slås samman till en variabel i likhet med hur Goh et al. (2015) gör för skulder i 

nivå 1 respektive nivå 2. En korrelation på r=0,533 utgör dock inte ett tydligt tecken på 

multikollinearitet vilket motiverar valet att hålla variablerna separerade i avhandlingens 

undersökning.  

Enligt Pallant (2010) bör även förhållandet till beroende variabeln kontrolleras för att 

bekräfta att det föreligger ett samband. Förhållandet till beroende variabeln ska 

EPS PRIS FVA1/aktie FVA2/aktie FVA3/aktie NFVA/aktie

EPS 1 ,285** -0,012 ,206** ,247** -0,018

PRIS ,285** 1 ,465** ,405** ,392** ,416**

FVA1/aktie -0,012 ,465** 1 ,538** ,306** ,250**

FVA2/aktie ,206** ,405** ,538** 1 ,324** ,138*

FVA3/aktie ,247** ,392** ,306** ,324** 1 -0,040

NFVA/aktie -0,018 ,416** ,250** ,138* -0,040 1

** Korrelation signifikant på 0,01 nivå (2-sidig)

*** Se tabell 4 för beskrivning av variablerna
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föredragningsvis anta korrelationsvärden på åtminstone r=0.3 (Pallant 2010, s. 157-158). 

Då resultaten i Tabell 6 granskas kan man se att förhållandet mellan beroende variabeln 

PRIS och samtliga tillgångsvariabler uppfyller kravet på ett korrelationsvärde över r=0,3. 

Undantaget utgörs av förhållandet mellan beroende variabeln och variabeln för vinst per 

aktie (EPS) vilket antar ett värde på r=0,28. Trots att förhållandet inte når det uppställda 

gränsvärdet bekräftas att det åtminstone föreligger ett förhållande mellan variablerna 

vilket även antar ett värde nära det uppställda gränsvärdet r=0,3. 

6.2 Resultat av avhandlingens första regressionsmodell 

Enligt förväntningarna uppställda i metodkapitlets hypoteser H1 och H2 förväntas 

resultatet av avhandlingens undersökning visa att samtliga hierarkinivåer för verkligt 

värde är värderelevanta. I tillägg förväntas enligt H2 att en skillnad mellan de olika 

nivåerna kan observeras där värderelevansen är lägre i nivå två och tre jämfört med på 

nivå 1. Hypoteserna testas genom regressionsmodell ett som presenterats tidigare i 

avhandlingens kapitel 5.2.  

För att analysera resultatet av regressionsmodellen kommer variablernas koefficienter (B) 

att jämföras. Koefficienten anger den grad till vilka de respektive oberoende variablerna 

kan förklara den beroende variabeln. Genom att jämföra koefficienterna tillåts även att 

jämföra de oberoende variablerna sinsemellan, där den variabel som uppvisar det största 

värdet för koefficienten utgör den faktor som har den starkaste inverkan på den beroende 

variabeln (Pallant 2010, s. 160-161). För att bekräfta att de tre hierarkinivåerna är 

värderelevanta bör koefficienten för variablerna anta positiva värden som är signifikant 

olika noll. Eftersom verkligt värde tillgångarna i modellen delats per aktie innebär en 

koefficient på 1 att investerarna prissätter varje euro av tillgångar rapporterade till verkligt 

värde till en euro (Goh et al. 2015). I tabell 7 nedan presenteras resultatet av avhandlingens 

första regressionsmodell.  
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Tabell 7 Resultat av regressionsmodell 1 

 

 

Då variablernas koefficienter granskas i Tabell 7 framgår att den största koefficienten med 

ett värde på 0,606 återfinns för variabeln vinst per aktie (EPS) som är signifikant på 1 % 

nivå. Resultatet innebär att vinst per aktie är den faktor som starkast förklarar aktiekursen. 

Detta är förväntat eftersom företagets resultat har en betydande inverkan vid marknadens 

prissättning av företaget då den utgör en indikator för företagets lönsamhet.    

Koefficienterna för variablerna för tillgångar till verkligt värde antar samtliga positiva 

värden. Resultatet för variablerna tillgångar på nivå 1 och tillgångar på nivå 3 är 

signifikanta på 1 % nivå vilket innebär att värderelevansen för dessa kan bekräftas. 

Resultatet för tillgångar på nivå 2 är inte signifikant på 1 %, 5 % eller 10 % nivå och kan 

därmed inte anses vara värderelevant. Orsaken till att en variabel i en regressionsmodell 

inte är signifikant kan vara att den överlappar någon annan av de oberoende variablerna.  

Eftersom speciellt tillgångar på nivå 1 och nivå 2 har liknande karaktär kan detta vara en 

orsak till att resultatet för variabeln FVA2 inte är signifikant. Eftersom värderelevans för 

samtliga nivå-variabler inte kan observeras kan avhandlingens första hypotes inte 

bekräftas.   

Då koefficienternas storlek jämförs kan man tydligt observera att variabeln för tillgångar 

på nivå 1 med en koefficient på B = 0,139 är större än både nivå 2 (0,013) respektive nivå 3 

(0,062). Detta innebär att tillgångar på nivå 1 ses som mer värderelevanta än tillgångar på 

nivå 3. Resultatet bekräftar antagandet om att investerarna upplever tillgångar som 

värderas på andra grunder än observerbara marknadspriser som mindre tillförlitliga och 

Variabel B Standarderror t-värde Signifikans

Konstant 9,163 1,817 5,042 0,000

EPS 0,606 0,152 3,989 0,000

FVA1/aktie 0,139 0,035 3,973 0,000

FVA2/aktie 0,013 0,008 1,554 0,122

FVA3/aktie 0,062 0,014 4,37 0,000

NFVA/aktie 0,014 0,002 6,719 0,000

R² 0,46

Justerad R² 0,448

* Beroende variabel PRIS
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stöder därmed avhandlingens andra hypotes. Variabeln för övriga tillgångar (NFVA)är 

signifikant på 1 % nivå och värdet för dess koefficient på 0,014 är lägre än för samtliga 

verkligt värdes-variabler. Detta innebär att även andra tillgångar än de värderade till 

verkligt värde har en inverkan på företagets marknadspris. Att variabelns koefficient är 

mindre än de övriga tillgångsvariablerna förklaras av bankernas specifika karaktärsdrag. 

Eftersom den största andel av de totala tillgångarna utgörs av finansiella instrument vilka 

rapporteras till verkligt värde och är grunden för bankernas verksamhet, inverkar dessa till 

en större grad på bankernas marknadsvärde. Därmed har övriga tillgångstyper en mindre 

inverkan på aktiekursen då dessa jämförs med verkligt värde-variablerna.     

Värdet för R2 utgör modellens förklaringsgrad och kan avläsas som ett procenttal. För 

regressionsmodell 1 kan ett R2 värde på 0,460 observeras, detta innebär att modellen kan 

förklara aktiepriset i 46,0 % av fallen. Då ett litet sampel används kan R2 anta något 

optimistiska värden varför även det justerade R2 värdet rapporteras. Det justerade R2 för 

regressionsmodell 1 på 44,8 % är något lägre än det ojusterade värdet. Trots detta är 

förklaringsgraden för modellen fortfarande hög då den förklarar nästan hälften av fallen.  

(Pallant 2010, s. 160-161)       

6.3 Resultat av avhandlingens andra regressionsmodell 

Syftet med avhandlingens andra regressionsmodell vilken presenteras i avhandlingens 

kapitel 5.2, är att testa hur ikraftträdandet av standarden IFRS 13 inverkat på 

värderelevansen för de olika tillgångsnivåerna. I avhandlingens hypotes 3 förutsägs 

publiceringen av den nya regleringen av rapportering till verkligt värde öka 

värderelevansen för samtliga tillgångsnivåer då dess underliggande värderingsgrund 

fastställs på ett mer kontinuerligt sätt. För att undersöka skillnaden mellan år 2012 och 

2013 har en års-variabel inkluderats som interaktionsvariabel för de olika 

tillgångsnivåerna vilka multiplicerats med års-dummyvariabeln (IFRS dummy) som antar 

värden 0 för observationer från år 2012 och 1 för år 2013. Även i regressionsmodell 2 

jämförs koefficienterna mellan de oberoende variablerna där koefficienterna för 

interaktionsvariablerna är speciellt intressanta då dessa beskriver eventuella förändringar 

från år 2012 till 2013. I regressionsmodellen beaktas endast effekten av publiceringen av 

standarden IFRS 13 på tillgångsvariablerna varför en interaktionsvariabel inte inkluderats 

för variabeln vinst per aktie (EPS). Resultaten av avhandlingens andra regressionsmodell 

presenteras i Tabell 8 nedan.   
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Tabell 8 Resultat för hela samplet för regressionsmodell två 

 

 

Interaktionsvariabler inkluderas i en regressionsmodell för att fånga de oberoende 

variablernas inverkan på beroende variabel under ett ytterligare kriterium, i det här fallet 

årtal. Fördelen med att använda en interaktionsvariabel istället för separata regressioner 

för del-samplen är att effektens signifikans kan bekräftas. De ursprungliga variablerna i en 

modell som innehåller interaktionsvariabler visar effekten av variabeln på den beroende 

variabeln då den tredje faktorn är noll. Av den anledningen rekommenderar (Brambor, 

Clark & Golder 2005) att man i analysen inte lägger för stor vikt vid de ursprungliga 

variablerna då dessa inte visar den ovillkorliga effekten som vid en modell utan 

interaktionsvariabler.  

I Tabell 8 presenteras resultaten för avhandlingens andra regressionsmodell. De 

ursprungliga oberoende variablerna vilka visar effekten för år 2012 är presenterade enligt 

samma benämning som i avhandlingens första regressionsmodell. Interaktionsvariablerna 

vilka i Tabell 8 har förledet IFRS dummy* indikerar hur mycket variablernas koefficient 

har förändrats från år 2012 till år 2013. Koefficienterna för interaktionsvariablerna för 

verkligt värdes-tillgångar antar samtliga positiva värden vilket tyder på en ökad 

Variabel B Standarderror t-värde Signifikans

Konstant 8,584 1,695 5,065 0,000

EPS 0,716 0,143 5,001 0,000

FVA1/aktie 0,105 0,045 2,321 0,021

FVA2/aktie -0,020 0,018 -1,125 0,262

FVA3/aktie -0,124 0,064 -1,947 0,053

NFVA/aktie 0,021 0,003 7,542 0,000

IFRS dummy*FVA1 0,063 0,068 0,929 0,354

IFRS dummy*FVA2 0,045 0,020 2,249 0,026

IFRS dummy*FVA3 0,182 0,065 2,800 0,006

IFRS dummy*NFVA -0,001 0,001 -0,824 0,411

R² 0,541

Justerad R² 0,522

* Beroende variabel PRIS
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värderelevans från 2012 till 2013. Det största värdet för koefficienten med värdet 0,182 

uppvisas av variabeln IFRS dummy*FVA3 och är signifikant på 1 % nivå. Resultatet visar 

att tilläggseffekten för värderelevans ökade mest för tillgångsnivå 3 vilket indikerar att 

investerarna upplever tillgångar klassade på nivå 3 som mer värderelevanta efter 

publiceringen av IFRS 13.  

Även för variablerna IFRS dummy*FVA1 och IFRS dummy*FVA2 antar koefficienterna 

positiva värden på 0,063 respektive 0,045, vilket indikerar en ökning av värderelevansen 

från år 2012 till 2013. Resultatet för tillgångar klassade på nivå 1 är dock inte signifikant 

varken på 1 %, 5 % eller 10 % nivå. Att resultatet för tillgångar på nivå 1 inte är signifikant 

indikerar att publiceringen av IFRS 13 inte hade någon inverkan på värderelevansen för 

denna tillgångsklass. Värderingar klassade på nivå 1 grundar sig på objektivt observerbar 

indata och ytterligare reglering i form av IFRS 13 tillför inte mer tillförlitlighet då 

investerarna redan kan observera värden för den klassen av tillgångar. För variabeln IFRS 

dummy*FVA2 är resultatet signifikant på 5 % nivå vilket innebär att en ökning av 

värderelevansen från år 2012 till 2013 kan observeras.  

Sammantaget indikerar resultatet från avhandlingens andra regressionsmodell att en 

signifikant ökning i värderelevans skett för det tillgångsnivåer som grundar sig på andra än 

objektivt observerbar indata. Den sista interaktionsvariabeln IFRS dummy*NFVA visar 

inverkan av publiceringen av IFRS 13 på andra tillgångar än de rapporterade enligt verkligt 

värde. Koefficienten för variabeln antar ett något negativt värde vilket indikerar att 

värderelevansen för andra tillgångar än de rapporterade till verkligt värde de facto minskat 

i och med publikationen av den nya standarden. Resultatet är dock inte signifikant på 1 %, 

5 % eller 10 % signifikansnivå och kan därmed inte bekräftas. Regressionsmodellen har en 

förklaringsgrad på 54,1 % vilket innebär att modellen kan förklara variabeln PRIS i ungefär 

hälften av fallen.      

6.4 Inverkan av bankers storlek på resultatet 

Samplet som används i avhandlingens undersökning uppvisar stora skillnader i lägsta och 

högsta värden för mängden tillgångar vilket indikerar att de granskade bankerna varierar i 

storlek. I tidigare värderelevans-undersökningar som i bland annat Song, Thomas och Yi 

(2010) granskas även inverkan av bankernas storlek på resultatet. Som ett tillägg kommer 

även den här avhandlingens resultat testas för bankernas storleks inverkan. För att testa 

inverkan av storlek har avhandlingens sampel delats upp i två delsampel, små och stora 
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banker. Som indikator på storlek används bankernas totala tillgångar vilka delas upp i två 

grupper utgående från medianen för de totala tillgångarna, båda samplen innehåller 109 

observationer. För att granska sub-samplens karaktärsdrag presenteras i Tabell 9 

deskriptiv för respektive sub-sampels sammansättning av tillgångar.   

Tabell 9 Sammansättning av tillgångar till verkligt värde enligt bankens storlek 

 

Då sammansättningen av tillgångar för de båda sub-samplen granskas framkommer att det 

inte existerar betydande skillnader melland de små och stora bankerna. Av Tabell 9 

framgår att för båda grupperna rapporteras i meledtal 41 % av de totala tillgångarna till 

verkligt värde. Sammansättningen av de olika hierarkinivåerna för verkligt värde varierar 

något mellan grupperna där större banker har flest tillgångar rapporterade på nivå 2 (17,23 

% i medeltal) och små banker rapporterar största andelen till nivå 1 (17,06). För de små 

bankerna utgör den minsta andelen tillgångar rapporterade på nivå 2 (9,24 %). En 

förklaring till detta kan vara att små banker i stället för att använda annan observerbar 

data för tillgångar som inte har direkt observerbar indata valt att klassa dessa tillgångar på 

nivå 3. Detta stärks av att små banker visar en något större andel tillgångar på nivå 3 (14,81 

%) jämfört med stora banker (13,30 %).  

Då tillgångsklassernas fördelning över de olika percentilerna granskas framgår att för nivå 

1 och nivå 2 finns observationer i samtliga percentil. I enlighet med resultatet för hela 

samplet avviker tillgångar på nivå 3 från de övriga. För de båda grupperna utgör 50-

percentilen banker som rapporterat 1 % av de totala tillgångarna på nivå 3. För de stora 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse 25-percentilen 50-percentilen 75-percentilen

Stora banker

FVA/TA 109 40,69 % 34,16 % 12,03 % 32,67 % 63,65 %

FVA1/TA 109 8,46 % 7,04 % 1,81 % 7,45 % 13,14 %

FVA2/TA 109 17,23 % 21,86 % 2,28 % 10,12 % 22,72 %

FVA3/TA 109 13,30 % 23,58 % 0,00 % 0,80 % 17,65 %

Små banker

FVA/TA 109 41,10 % 33,94 % 14,94 % 26,77 % 79,25 %

FVA1/TA 109 17,06 % 20,52 % 3,63 % 13,23 % 21,69 %

FVA2/TA 109 9,24 % 13,50 % 0,18 % 3,74 % 11,48 %

FVA3/TA 109 14,81 % 25,64 % 0,06 % 0,52 % 12,57 %

FVA/TA =Andelen tillgångar rapporterade enligt verkligt värde av totala tillgångar

FVA1/TA =Andelen tillgångar på nivå 1 av totala tillgångar

FVA2/TA =Andelen tillgångar på nivå 2 av totala tillgångar

FVA3/TA =Andelen tillgångar på nivå 3 av totala tillgångar
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bankerna finns inga observationer i den första percentilen på nivå 3. Detta bekräftar det 

som tidigare observerats för hela samplet, att en stor del av bankerna inte använder sig av 

nivå 3 över huvudtaget. På det hela taget skiljer sig ingendera av grupperna från det som 

tidigare observerats för hela samplet. Endast små skillnader kan observeras i 

sammansättningen av tillgångarna för de olika hierarkinivåerna. I Tabell 10 nedan 

presenteras ytterligare deskriptiv statistik för de båda delsamplen.    

Tabell 10 Deskriptiv statistik för delsamplen 

 

 

I Tabell 10 presenteras den deskriptiva statistiken för det delade samplet separat för de 

båda grupperna. När variabeln vinst per aktie (EPS) betraktas kan tydliga skillnader 

mellan de båda grupperna observeras. För gruppen stora banker är vinsten i medeltal 

högre än för små banker, 2,44 EUR jämfört med 0,26 EUR per aktie. Standardavvikelsen 

för stora banker är dock mycket högre där minimum på -75,27 EUR och maximum på 31,61 

EUR presenteras. Detta i jämförelse med gruppen små banker där motsvarande värden 

ligger på ungefär +/- 5 EUR per aktie. Detta tyder på att de stora bankerna generellt är mer 

vinstbringande men att det inom samplet även finns banker som gör stora förluster. 

Samma gäller även för variabeln PRIS där de stora bankernas aktie i medeltal värderas till 

37,69 EUR jämfört med de små bankernas 8,66 EUR.  

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum

Stora banker

EPS 109 2,44 14,13 -75,27 31,61

PRIS 109 37,69 32,75 3,33 163,70

FVA1/aktie 109 59,16 62,92 0,00 341,71

FVA2/aktie 109 159,89 294,09 0,00 1399,63

FVA3/aktie 109 85,33 148,39 0,00 469,62

NFVA/aktie 109 601,13 936,75 0,00 4376,58

Små banker

EPS 109 0,26 1,16 -5,29 4,00

PRIS 109 8,66 11,79 0,00 72,87

FVA1/aktie 109 8,81 11,77 0,00 62,21

FVA2/aktie 109 7,24 13,84 0,00 85,23

FVA3/aktie 109 10,91 24,78 0,00 106,96

NFVA/aktie 109 32,45 37,33 0,00 151,76
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När tillgångsvariablerna granskas kan man se att det finns betydliga skillnader mellan de 

båda samplen. För gruppen små banker finns det inte stora skillnader mellan 

hierarkinivåerna, det lägsta i medeltal rapporteras minst tillgångar för variabeln 

FVA2/aktie med ett medeltal på 7,24 EUR medan största andelen utgörs av FVA3/aktie 

som i medeltal utgör 10,91 EUR. För de stora bankerna är beloppen mycket högre, vilket 

kan förklaras med att större banker har mer tillgångar i förhållande till mindre banker. 

Ytterligare skiljer sig både strukturen och beloppen för de olika tillgångsvariablerna. Till 

skillnad från små banker rapporteras den lägsta andelen tillgångar till verkligt värde för 

stora banker på nivå 1, i medeltal 59,16 EUR per aktie, medan nästan tre gånger så mycket 

rapporteras på nivå 2. För att ytterligare undersöka skillnader mellan de båda samplen har 

avhandlingens första regressionsmodell testats för de respektive samplen. Resultaten för 

respektive grupp presenteras i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 Resultat av regression ett för delsamplen stora respektive små banker 

 

Då resultaten av regressionsmodellen för de respektive samplen granskas i Tabell 11 

framkommer det att vissa skillnader mellan grupperna existerar. För båda samplen är 

variabeln med störst värde för koefficienten variabeln för vinst per aktie (EPS) och utgör 

därmed den faktor som har störst inverkan på priset. För stora banker antar koefficienten 

värdet 0,531 medan motsvarande för små banker är 4,805, resultatet är signifkiant på 1 % 

nivå. Speciellt för små banker är vinst per aktie en betydande värderingsgrund, detta kan 

ha flera orsaker, bland annat att information om mindre banker kan vara mer 

svårtillgänglig för investerarna.  

Den främsta skillnaden mellan de båda grupperna finns då värde-hierarki variablerna 

granskas. För gruppen stora banker antar koefficienten för samtliga variabler positiva 

värden där nivå 1 har det största värdet på 0,090, följt av nivå 3 på 0,053 samt nivå 2 på 

Variabel B Standarderror t-värde Signifikans B Standarderror t-värde Signifikans

Konstant 17,361 4,271 4,062 0,000 1,756 1,212 1,119 0,150

EPS 0,531 0,201 2,642 0,01 4,805 0,689 6,976 0,000

FVA1/aktie 0,090 0,049 1,816 0,072 0,403 0,072 5,556 0,000

FVA2/aktie 0,014 0,011 1,277 0,204 0,078 0,06 1,299 0,197

FVA3/aktie 0,053 0,021 2,712 0,008 0,053 0,036 1,474 0,144

NFVA/aktie 0,012 0,003 3,988 0,000 0,064 0,023 2,760 0,007

R² 0,309 0,552

Justerad R² 0,276 0,531

* Beroende variabel PRIS

Stora Banker Små Banker
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0,014. Resultatet för nivå 1 är signifikant endast på 10 % nivå medan resultatet för nivå 3 

är signifikant på 1 % nivå. Detta bekräftar att tillgångar klassade på nivå 1 och nivå 3 är 

värderelevanta samt att nivå 1 är mer värderelevant i förhållande till nivå 3. Resultatet för 

nivå två är i likhet med resultatet för det totala samplets första regression inte sinifikant på 

1 %, 5 % eller 10 % nivå. Även här finns det brus som resulterar i  att förhållandet mellan 

tillgångar klassade på nivå 2 och priset inte kan bekräftas. Även för gruppen små banker är 

resultatet för tillgångar på nivå 2 inte signifikant på någondera nivå, vilket är i linje med 

resultatet för både enbart gruppen stora banker och det totala samplet. Det som skiljer 

gruppen små banker är att även resultatet för nivå 3 inte är signifikant på 1 %, 5 % eller 10 

% nivå. Detta innebär att endast tillgångar klassade på nivå 1 med en koefficient på 0,403 

är signifikant på 1 % nivå. Detta indikerar att investerarna upplever att endast verkligt-

värdes tillgångar  är tillräckligt tillförlitliga för att inverka på resultatet. En orsak till detta 

kan vara brist på information om värderingsgrunder som avviker från klart observerbara 

marknadsdata, alternativt ett bristande förtroende för internt upparbetade 

värderingsmodeller hos små banker. 

För båda grupper är tillgångar värderade enligt verkligt värde på nivå 1 värderelevanta på 1 

% signifikansnivå. Koefficienten för variabeln tillgångar värderade till annat än verkligt 

värde (NFVA)  på 0,012 är dock mindre jämfört med samtliga verkligt-värdes variabler för 

stora banker samt vilket igen bekräftar att verkligt-värdes tillgångar i bankbranschen till 

sin natur är mer relevanta vid marknadsvärdering än övriga tillgångstyper. För små banker 

gäller att andra än verkligt-värdestillgångar är mer värderelevanta än tillgångar klassade 

på nivå 3, med en koefficient på 0,064 jämfört med 0,053 för nivå 3.  

En ytterligare skillnad framkommer då förklaringsgraden för de båda regressionerna 

betraktas. En förklaringsgrad på 30,9 % för stora banker och 55,2 % för gruppen små 

banker indikerar att modellen lämpar sig olika väl för stora och små banker. För små 

banker kan modellen i hälften av fallen förklara aktiekursen medan förklaringsgraden för 

enbart stora banker är lägre än för det totala samplet. Resultatet för inverkan av bankens 

storlek på resultatet fastställer att det finns vissa särdrag för de båda grupperna i 

jämförelse till hela samplet. Dock är det övergripande resultatet mer eller mindre samma 

varför man inte kan anta att bankers storlek har en större inverkan på resultatet från 

avhandlingens första regression.  
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6.5 Sammanfattning 

I kapitlet har resultatet från avhandlingens undersökning presenterats. Inledningsvis 

presenterades deskriptiv statistik för samplet som används i undersökningen för att ge en 

uppfattning om hur samplet förhåller sig till tidigare liknande studier. Resultatet från 

avhandlingens första regressionsmodell presenteras sedan där det framkommer att 

värderelevansen av samtliga hierarkinivåer inte kan bekräftas, och därmed inte heller 

avhandlingens första hypotes. De grupper för vilka värderelevansen kan bekräftas gäller att 

nivå 1 anses mer värderelevant än nivå 3, i enlighet med avhandlingens andra hypotes. Till 

näst presenterades resultatet av avhandlingens andra regressionsmodell som testar för 

förändring av värderelevansen i och med ibruktagandet av standarden IFRS 13. Resultatet 

visar att värderelevansen ökat för tillgångar som bygger på andra indata en objektivt 

observerbar data. Slutligen testas i enlighet med tidigare forskning även storleken av 

bankernas inverkan på resultatet av avhandlingens första regressionsmodell. Reultatet 

konstaterar att det existerar vissa skillnader mellan grupperna men att dessa inte skiljer sig 

avsevärt från resultatet för det totala samplet. En ingående diskussion av resultatet samt 

dess positionering till tidigare studier presenteras i kapitel 7 Diskussion.   
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7 DISKUSSION  

I detta kapitel kommer resultatet av avhandlingens forskningsuppgift att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning. Kapitlet inleds med en presentation av resultaten för 

värderelevansen av Europeiska bankers tillgångar rapporterade till verkligt värde. 

Inverkan av införandet av standarden IFRS 13 i Europa behandlas sedan skilt. För att 

ytterligare undersöka värderelevansen presenteras även inverkan av bankernas storlek på 

resultatet. Kapitlet avslutas med en genomgång av avhandlingens begränsningar samt 

förslag till fortsatt forskning på området.  

7.1 Värderelevans av tillgångar klassade enligt hierarkin för verkligt värde i 

europeiska banker 

Den här avhandlingens syfte är att bidra till den existerande kunskapen om värdering till 

verkligt värde genom att undersöka den europeiska bankbranschen. Tidigare forskning på 

bankers rapportering av tillgångar till verkligt värde samt effekten av indata har endast 

gjorts på amerikanska banker under den nationella redovisningsstandarden SFAS 157. I 

och med publiceringen av IFRS 13 erbjuds möjligheten att undersöka om motsvarande 

förhållanden gäller även för Europeiska banker. Avhandlingens första hypotes testar för 

om samtliga hierarkinivåer för verkligt värde är värderelevanta medan den andra 

hypotesen testar för om det finns skillnader mellan värderelevansen av de olika 

hierarkinivåerna. I enlighet med studier utförda i USA av Song et. al (2010) och Goh et al. 

(2015) förväntas samtliga hierarkinivåer vara värderelevanta samt att hierarkinivåerna 

som bygger på indata baserade på marknadsvärden vara mer värderelevanta än tillgångar 

värderade enligt interna modeller. 

I kontrast till tidigare forskning (Song, Thomas och Yi 2010 och Goh et al. 2015) samt 

förväntningarna enligt avhandlingens första hypotes kan värderelevansen för samtliga 

hierarkinivåer inte bekräftas. Tillgångar klassade som nivå 1 och nivå 3 uppvisar en 

signifikant inverkan på aktiekursen vilket därmed innebär att tillgångsnivåerna är 

värderelevanta. För tillgångar klassade på nivå två kan inte en signifikant inverkan på 

bankernas aktiekurs bekräftas. Att tillgångar klassade enligt nivå ett uppvisar 

värderelevans är enligt med förväntningarna och tidigare forskning eftersom indata för 

tillgångarna bygger på objektivt observerbar marknadsdata vilken är den mest tillförlitliga 

grunden för värdering. Att även tillgångar klassade på nivå tre är värderelevanta är inte 

lika självklart men i enlighet med resultaten i Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. 
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(2015) forskning. Detta bekräftas ytterligare av forskning av Kolev (2009) som specifikt 

bekräftar att även tillgångar värderade baserat på annan än marknads data är 

värderelevanta.  

Att tillgångar klassade baserat på indata klassificerat på nivå 2 inte uppvisar värderelevans 

går emot förväntningarna på undersökningens resultat. En möjlig orsak till att 

värderelevansen inte kan bekräftas kan vara samplets begränsningar. Avhandlingens 

undersökning baserar sig på färre observationer än motsvarande forskning av Song, 

Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015). Även karaktären för tillgångar klassade på 

nivå 2 vilka bygger på en kombination av marknadsdata och estimeringar kan orsaka 

resultatet. Då variablerna i undersökningen delvis överlappar varandra kan signifikansen 

påverkas. Detta är något som bland annat kan observeras för skulder klassade på nivå 1 

och 2 i Goh et al. (2015) undersökning vilka slås samman till en gemensam variabel.  

Trots att avhandlingens första hypotes inte kan bekräftas kan en skillnad i värderelevansen 

mellan de olika nivåerna observeras. För tillgångar värderade baserat på indata klassat på 

nivå 1 antar koefficienten värden signifikant större än för tillgångar klassade på nivå 3 och 

kan därmed ses som mer värderelevanta. Enligt förväntningarna borde tillgångar 

värderade baserat på observerbar marknadsdata under perfekta marknadsförhållanden 

anta värdet 1 vilket innebär att varje euro av tillgång värderas till en euro. Både i resultaten 

av Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) undersökningar antar tillgångar på 

nivå 1 värden nära 1. I avhandlingens undersökning observeras betydligt lägre värden för 

tillgångar på nivå 1 jämfört med de tidigare undersökningarna. Samplets storlek tros vara 

en bidragande faktor till skillnaderna i resultatet. De båda tidigare undersökningarna har 

utförts på betydligt större sampel vilket kan inverka på tillförlitligheten av resultatet. 

Därför bör resultatet inte utan vidare tolkas som ett tecken på att värderelevansen av 

tillgångarna generellt är lägre under IFRS i Europa jämfört med under US GAAP i USA. 

I enlighet med tidigare forskning uppvisar tillgångar klassade under nivå 3 i 

värdehierarkin lägre värderelevans jämfört med nivå 1. I och med att avhandlingens 

resultat för tillgångar klassade på nivå 2 inte är signifikant är det svårt att dra fullständiga 

slutsatser. Modellen för avhandlingens första regression har en förklaringsgrad på 46 %, 

vilket kan ses som en betydande andel då den kan förklara nästan hälften av bankernas 

aktiekurs. Detta ligger även i linje med vad som tidigare konstaterats för modellen. Både 

Song, Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) uppvisar förklaringsgrader som ligger 
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kring 60 – 70 %, något som tyder på att modellen som helhet lämpar sig för att undersöka 

inverkan av tillgångar värderade till verkligt värde och företagets marknadsvärde.      

7.2 Inverkan av IFRS 13 på värderelevansen för europeiska banker  

Användningen av värderelevans som mått på hur ändamålsenliga redovisningsstandarder 

upplevs har en tydlig förankring i teorin men är i praktiken omtvistat (Holthausen & Watts 

2001; Laux & Leuz 2009). I USA har en betydande mängd forskning gjort på 

värderelevansen av tillgångar värderade till verkligt värde ur olika perspektiv. Den här 

avhandlingen bidrar till forskningen genom att utvidga det undersökta området till 

Europa. Avhandlingens sista hypotes som undersöker inverkan av publiceringen på IFRS 

13 på värderelevansen saknar motstycke främst i Europa men även motsvarande forskning 

i USA saknas.  

Även om värderelevans som betyg på redovisningsstandarder är omtvistat tros inverkan av 

införandet av IFRS 13 påverka värderelevanses positivt. Tidigare forskning av Agostino, 

Drago och Silipo (2011) undersöker övergången från nationella redovisningsstandarder till 

IFRS i Europa och hur detta påverkade värderelevansen för specifikt banker. I allmänhet 

visades att IFRS innebär en högre kvalitet på redovisningsinformationen vilket talar för att 

publiceringen av nya IFRS standarder skulle leda till högre kvalitet på rapporteringen. 

Ytterligare forskning visar att ökad detaljnivå av rapportering leder till ökad värderelevans 

(Lu & Mande 2014). I enlighet med vad som förväntas bidrar resultatet från avhandlingens 

andra regressionsmodell till forskningsområdet genom att delvis bekräfta ett positivt 

samband.  

Genom att med hjälp av en interaktionsvariabel undersöka inverkan av IFRS 13 på 

värderelevansen framkommer att publiceringen av IFRs 13 lett till en ökning av 

värderelevansen hos tillgångar klassade på nivå 2 och 3. Resultatet är förväntat då det för 

specifikt dessa nivåer funnits oklarheter kring värderingsgrunderna. Med tydligare 

riktlinjer och klassificering för val av värderingsgrund upplever investerarna tillgångarna 

som mer tillförlitliga och därmed har de även en större inverkan på företagens aktiekurs. 

Att en förändring i värderelevansen för nivå 1 inte kan bekräftas är även det enligt med 

förväntningarna. Tillgångar klassade på nivå 1 upplevs redan som så pass tillförlitliga att 

ytterligare reglering inte har någon inverkan på investerarnas värdering av företaget. 

Därmed bidrar avhandlingens undersökning till förståelsen för hur tillgångar värderade på 

andra grunder än observerbar marknadsdata påverkas av tydligare reglering. 
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7.3 Inverkan av bankernas storlek på resultatet 

Som ett ytterligare led för att bekanta sig med resultatet av avhandlingens undersökning 

samt kontrollera för inverkan av övriga faktorer på resultatet kontrolleras specifikt för 

bankers storlek. Tidigare forskning av bland annat Song (2010) och Nissim (2003) testar 

specifikt för inverkan av bankers storlek. Då egenskaperna för gruppen stora banker 

respektive små banker granskas framkommer bland annat att sammansättningen av 

tillgångar rapporterade enligt verkligt värde skiljer sig något för de båda grupperna. 

Egenskaperna för gruppen stora banker är mer i likhet med det totala samplet där 

tillgångar rapporterade på nivå 2 utgör den största gruppen. För små banker utgör 

tillgångar rapporterade på nivå 1 och 3 ungefär lika stora andelar medan tillgångar 

värderade enligt nivå 2 utgör den minsta gruppen. En tänkbar förklaring till detta är att 

små bankers tillgångar antingen värderas direkt baserat på marknadsvärdet om sådant 

existerar eller sedan på helt internt upparbetade metoder istället för en kombination av de 

båda. Små bankers portfolio tenderar att innehålla en större del lån och liknande tillgångar 

för vilka marknadsvärden inte kan observeras medan stora banker har en större andel 

finansiella instrument som handlas på publika marknader. 

Gruppen stora banker visar större likheter med resultaten för det totala samplet, även om 

resultaten har högre signifikansnivåer. För gruppen små banker erhölls ett något 

avvikande resultat i jämförelse med det totala samplet vilket tyder på att investerarna 

bedömer små banker något annorlunda. För små banker är endast tillgångar klassade på 

nivå 1 värderelevanta, i skillnad till det totala samplet är alltså tillgångar på nivå 3 inte 

värderelevanta. En trolig orsak är att det finns mindre information om små banker att 

tillgå för investerarna samt eventuellt inte samma komplexa värderingsmetoder som hos 

stora banker. Sammantaget kan detta leda till att investerarna upplever internt 

upparbetade värderingar för små banker som mindre tillförlitliga än respektive för stora 

banker.  

Att tillgångar värderade till verkligt värde för små banker ses som mindre värderelevanta 

är något som även bekräftats av tidigare studier. Bland annat Nissim (2003) visar att 

banker med små portfolion tenderar att övervärdera sina tillgångar värderade enligt 

verkligt värde, varmed trovärdighet av interna värderingar kan påverkas. Över lag visar 

undersökningen av bankernas storlek inte någon dramatisk skillnad i resultatet. Att 

bankernas storlek i regel ligger i närheten av undersökningens resultat för det totala 
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samplet är även i linje med vad Song, Thomas och Yi (2010) uppvisat för motsvarande 

banker i USA. Baserat på resultatet kan man eliminera frågan huruvida bankers storlek är 

en faktor som inverkar på resultatet av undersökningen. Den främsta skillnaden mellan 

grupperna återfinns hos modellens förklaringsgrad. Även om de små bankerna inte 

uppvisar samma värderelevans som för gruppen större banker har modellen en högre 

förklaringsgrad. Detta tyder på att det för stora banker finns ett större antal yttre faktorer 

som påverkar aktiekursen.  

7.4 Undersökningens tillförlitlighet och begränsningar 

Vid utvärdering av en undersöknings kvalitet är det av betydelse att reflektera över 

undersökningens validitet och tillförlitlighet. Undersökningens validitet innebär huruvida 

undersökningen motsvarar syftet, det vill säga det man vill ta reda på. Tillförlitlighet avser 

däremot avsaknaden av fel i utförandet (Djurfeldt, Larsson & Stenhagen, 2006, s. 108-

109). Den valda modellen för avhandlingens undersökning är identisk med de modeller 

som använts i etablerad forskning för att undersöka värderelevans redan tidigare (Song 

2010, Goh et al. 2015). Att Ohlsons modell trots sin popularitet kritiserats för att enbart 

fungera på en perfekt marknad är något som bör has i åtanke då detta talar emot valet av 

modell för avhandlingens undersökning.  Kritiken mot modellen är dock känd sedan 

tidigare och har inte haft någon större inverkan på tillämpandet av modellen inom 

värderelevansforskning, därför kan slutsatsen dras att modellen som tillämpas i 

avhandlingens undersökning är lämplig för sitt syfte. 

För att undvika fel vid hanteringen av data har samtligt data hämtats från en endaste källa. 

Samplet har sedan analyserats för felaktiga observationer och extremvärden. För att 

extremvärden inte ska snedvrida resultatet av avhandlingens undersökning har dessa 

åtgärdats med allmänt accepterade metoder för data transformation. Hanteringen av data i 

undersökningen är till stor del automatiserad i och med användandet av en databas som 

central källa. På det här sättet undviks slumpmässiga fel som kan erhållas vid 

handplockning av data. 

Avhandlingens främsta begränsning består av undersökningens omfattning samt samplets 

storlek. Tidigare undersökningar av värderelevansen för tillgångar värderade enligt 

verkligt värde omfattar både tillgångar och skulder. De båda undersökningarna av Song, 

Thomas och Yi (2010) och Goh et al. (2015) som denna avhandlings undersökning baserar 

sig på inkluderar de båda tillgångstyperna. Att även undersöka värderelevansen av skulder 
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rapporterade till verkligt värde skulle ge en mer omfattande bild av hur ändamålsenligt 

verkligt värde är som värderingsmetod och vilka skillnader som kan observeras mellan de 

olika hierarkinivåerna för respektive post.      

En annan aspekt som även utgör en begränsning av resultatet är samplet för 

undersökningens storlek och omfattning. Samplet för avhandlingens undersökning utgörs 

av 218 observationer, vilket i jämförelse med tidigare studier utgör ett betydligt 

blygsammare antal. Song, Thomas och Yi (210) använder i sin undersökning cirka 1200 

observationer medan Goh et al. (2015) använder 6 900 observationer. Ett större sampel 

innebär i allmänhet att resultatet kan ses som mer tillförlitligt. Speciellt med tanke på att 

avhandlingens undersökning till skillnad från tidigare forskning omfattar observationer 

från flertalet länder även om samma regelverk för rapportering används för hela samplet. 

För att starkare etablera resultaten för Europeiska banker kunde antalet observationer för 

undersökningen utökas antingen i form av ett ökat antal företag inkluderas eller att 

undersökningen skulle utföras på kvartalsnivå istället för årsnivå.   

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Värderelevansen av tillgångar rapporterade till verkligt värde hos europeiska banker är ett 

område som fortfarande är relativt outforskat. Forskning kring redovisningen av verkligt 

värde och inverkan av indata för värderingen existerar redan för banker som rapporterar 

under det amerikanska nationella systemet US GAAP. I och med introduceringen av en 

näst intill identisk standard i Europa erbjuds nu möjligheten att utföra motsvarande 

forskning under IFRS i Europa. 

Områden för fortsatt forskning baserat på denna avhandlings undersökning kan delas in i 

tre inriktningar; en utökning av omfattningen, kulturella skillnader inom Europa samt 

inverkan av marknadsläget. Ett givet ämne för fortsatt forskning är en utökning av 

undersökningens omfattning. I likhet med den forskning som existerar under US GAAP är 

det av stort intresse att ytterligare undersöka värderelevansen av verkligt värde på ett 

större sampel med observationer från samtliga EU-länder.  Den här avhandlingens 

undersökning är begränsad både i form av sampelstorlek men även i fråga om 

tidsperspektiv. Som en del i forskning med utökad omfattning är det också intressant att 

testa huruvida resultaten håller över tid. 
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Ett annat område av intresse för fortsatt forskning är att undersöka skillnaderna i form av 

kultur mellan de olika nationerna i Europa. I den här avhandlingen används EU och EES-

länderna som ett enhetligt sampel för att representera Europa som en gemensam 

marknad. I praktiken finns det dock betydande skillnader inom EU-området i fråga om 

kultur, investerarskydd samt myndighetsövervakning. Speciellt myndighetsövervakning är 

ett område som kan orsaka skillnader beroende på under vilket lands övervakning 

bankerna opererar. I USA finns endast en tillsynsmyndighet (SEC) som övervakar samtliga 

amerikanska banker medan inom EU är regleringen gemensam för länderna medan 

tillsynen och övervakningen sker på nationell nivå. Därmed kan skillnader uppstå mellan 

länder beroende på hur konservativt bankerna granskas. Med tidigare nämnda faktorer i 

åtanke är det motiverat att inte enbart jämföra rapportering under IFRS och US GAAP 

utan även undersöka de inbördes olikheter som kan förekomma inom EU-området. 

Det tredje och sista förslagna området för fortsatt forskning är att undersöka 

marknadslägets inverkan på värderingen av tillgångar till verkligt värde. Verkligt värde 

reflekterar till sin natur marknadsläget i då företagets tillgångar värderas. Då det periodvis 

förekommer fluktuationer i marknadsläget blir det därmed intressant vilka effekter dessa 

har på värdering inom finansiell rapportering. Under systemet med en hierarkimodell för 

värdering till verkligt värde bör tillgångar flyttas mellan de olika nivåerna då indata för 

värderingen förändras, vilket kan ske i samband med marknadsfluktuationer. Därmed vore 

det specifikt intressant att undersöka hur förflyttning av tillgångarna mellan de olika 

nivåerna inverkar på värderelevansen. 

Värdering till verkligt värde är ett område som är relativt outforskat på den Europeiska 

marknaden. Eftersom IFRS i långt följer SFAS i riktningen att utöka användningen av 

verkligt värde i finansiell rapportering är det viktigt att även utöka forskningen till att även 

omfatta Europa. Tidigare forskning utförd i USA under SFAS är en god indikation på 

inverkan av standarderna men i och med att det existerar betydande skillnader mellan 

USA och Europa som marknader bör även specifik europeisk forskning göras.   
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BILAGA 1 LISTA ÖVER EU25- OCH EES-LÄNDER 

EU 25 Länder: 

Belgien (BE) 

Danmark (DK) 

Frankrike(FR)  

Tyskland (DE)  

Grekland (EL)  

Irland (IE) 

Italien (IT) 

Luxemburg (LU) 

Nederländerna (NL) 

Portugal (PT) 

Spanien (ES)  

Storbritannien (UK) 

Österriket (AT) 

Finland (FI)   

Sverige (SE) 

Cypern (CY) 

Tjeckien (CZ) 

Estland (EE) 

Ungern (HU) 

Lettland (LV) 

Litauen (LT) 
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Malta (MT) 

Polen (PL) 

Slovakien (SK)  

Slovenien (SI) 

 

EES-Länder: 

Island (IS) 

Liechtenstein (LI) 

Norge (NO) 
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