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Förord 
Uppsatsskrivandet har varit en spännande och utvecklande period. Som författare till denna 

uppsats har vi utmanats både intellektuellt och fysiskt. Ibland har relationen till varandra, 

familj och vänner sats på prov. Med detta sagt vill vi tacka alla inblandandes parter för deras 

stöd och förståelse under uppsatsperioden. Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare jur. 

dr. och lektor i företagsekonomi Kjell Johansson, som har varit ett ovärderligt bollplank. Vi 

har känt att Kjell alltid funnits där för att ge råd och stöd när vi behövt honom. Ett ytterligare 

tack vill vi rikta till våra opponenter Gustav Källén och Adam Hjalmarsson, som hjälpt oss 

höja kvalitén på vår uppsats. 
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Dennis Svensson    Ilir Bajraktari 
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Abstract 
 

Discounting and present value calculation as a valuation method has increased in use. 

Acceptance for fair value valuation has also increased and IFRS allows in most standards the 

use of this valuation method which, depending on use, is associated with subjective elements. 

Previous researches draws attention to the problem of discounting and present value 

calculations in terms of opening up for subjectivity and opportunities for management to 

manipulate earnings and balance sheets. Although there is a consensus about risks with 

valuation techniques that include discounting and present value calculations, we find that 

there is lacking studies that map the scope of this valuation technique.  

 

In view of Information Asymmetry, Earnings management, Agent Theory and the qualitative 

characteristics of comparability and reliability the purpose of the study is to map the use of 

discounting and present value calculation by companies listed on NASDAQ Stockholm. By 

examining 268 of 299 companies listed on the Stockholm stock exchange, we can 

demonstrate the use and distinctive differences between companies of different sizes and 

sectors. The result is to be considered as guidance for future studies. 

 

The conclusion is that discounting occurs at most of the companies on NASDAQ Stockholm. 

A further conclusion from the study is that companies allocate different amount of areas to 

information about discounting and present value calculation. Consistently through the 

analysis, the reasoning is that, if the companies allocate a small area of information in relation 

to other companies, this may have a negative impact on the quality of the financial report. 

This is based on the reasoning of the agency theory, information asymmetry and earnings 

management, as well as the qualitative characteristics faithful representation. In the reasoning 

about the qualitative characteristics, comparability, it is rather a disadvantage that companies 

allocate different large areas. 

 

(This thesis is written in Swedish) 

 

Keywords: Discounting, Present value calculation, Fair value, surface quantification, 

Information asymmetry, Earnings management, Agency theory, comparability, faithful 

representation 
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Sammanfattning 
 

Diskontering och nuvärdesberäkning som värderingsmetod har ökat i användning. 

Acceptansen för värdering till verkliga värden har också ökat och IFRS tillåter i flertalet 

standarder användning av denna värderingsmetod som, beroende på användning är förknippad 

med subjektiva inslag. Tidigare forskning uppmärksammar problematiken med diskontering i 

de avseende att det öppnar upp för subjektivitet och möjligheter för företagsledningen att 

manipulera resultat och balansräkning. Även om det råder konsensus kring risker med 

värderingstekniker som innefattar nuvärdesberäkning saknas det, oss veterligen, studier som 

kartlägger omfattningen av denna värderingsteknik.  

 

Mot bakgrund av teorin om informationsasymmetri, earnings management, agentteorin samt 

de kvalitativa egenskaperna jämförbarhet och tillförlitlighet är studiens syfte att kartlägga 

användningen av diskontering hos bolag registrerade på NASDAQ Stockholm. Genom att 

undersöka 268 av 299 företag upptagna på börsen kan vi visa på användningen och 

utmärkande skillnader mellan företag tillhörande olika storlek och sektorer. Resultatet är att 

betraktas som vägledande för framtida studier.  

 

Slutsatsen är att diskontering förekommer hos merparten av bolagen på NASDAQ Stockholm. 

Ytterligare slutsats utifrån studien är att företagen avsätter olika stor yta till information om 

diskontering och nuvärdesberäkning. Konsekvent genom analysen förs resonemanget att om 

företagen avsätter en liten yta i relation till andra företag kan detta ha en negativ inverkan på 

den finansiella rapportens kvalité utifrån resonemang om agentteorin, 

informationsasymmetrin och earnings management, samt den kvalitativa egenskapen 

tillförlitlighet. I resonemanget kring den kvalitativa egenskapen, jämförbarhet, är det istället 

en nackdel att företagen avsätter olika stor yta.  

 

 

. 

Nyckelord: Diskontering, nuvärdesberäkning, verkliga värden, kvantifiering av yta, 

Informationsasymmetri, Earnings management, Agentteorin, jämförbarhet, tillförlitlighet 
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Förkortningslista 
 

CAPM  Capital Asset Pricing Model 

 

CAQDAS Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 

 

CATA  Computer Aided Text- Analysis 

 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

 

IAS  International Accounting Standards 

 

IASB  International Accounting Standards Board 

  

IASC  International Accounting Standards Committee 

 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

    

Sig  Signifikans 

 

WACC Weighted-average Cost of Capital 
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Definitioner 
 

Nedanstående begrepp är allmänt vedertagna och kommer att användas i uppsatsen 

kontinuerligt. Vissa av dem är på svenska och andra på engelska, de engelska begreppen 

väljer vi att använda utan översättning. 

 

Anova – test   Jämförelse av flera olika medelvärden (Doane  2013, s. 439).       

 

Avkastningsvärdeansatsen Avkastningsvärdeansatsen räknar om framtida belopp 

(exempelvis kassaflöden eller intäkter och kostnader) till ett 

enda nuvärde (dvs. ett diskonterat värde). 

När avkastningsvärdeansatsen används återspeglar värderingen 

till verkligt värde marknadens nuvarande förväntningar om 

dessa framtida belopp (IFRS 13 p. B.10). 

 

Balansräkning   Rapport över finansiell ställning (IAS 1, p. 10a). 

 

Diskontering Processen att räkna tillbaka ett framtida belopp till dagens 

värde. Definieras utförligare i avsnitt 3.2. Likställs även med 

ordet nuvärdesberäkning. 

 

Diskonteringsränta Framtida belopp belastas med diskonteringsränta för att få ett 

nuvärde. Definieras i avsnitt 3.3. Likställs även med orden 

diskonteringssats enligt IFRS 13 p B13 samt kalkylränta. 

 

Företagssektor Företag kan tillhöra antingen Oil & Gas, Materials, Industrials, 

Consumer Goods, Consumer Services, Health Care, Telecom, 

Utilities, Financials eller Technology (Nasdaq 2017). 

 

Företagsstorlek Large Cap - Företag med ett marknadsvärde på eller 

överstigande en miljard euro (Nasdaq 2017).  

 

Mid Cap - Företag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner 

och en miljard euro (Nasdaq 2017).  

 

Small Cap - Företag med ett marknadsvärde som understiger 

150 miljoner euro (Nasdaq 2017). 

 

Inter Coder- Reliability Reproducerbarhet syftar till att olika personer ska koda samma 

datamaterial och uppnå samma resultat norm (Beattie, McInnes 

& Fearnley  2004, s. 214). 

 

Inter rater Coding errors Innebär att risken med många olika kategorier minskar Inter 

Rater- reliability (Markus & Ralph  1999 , s. 241). 

 

Inter rater- Reliability Kodningen är konsekvent mellan kodarna (Bryman & Bell  

2015, s. 312). 

Intra rater- Reliability  Kodarna är konsekventa över tid (Bryman & Bell  2015, s. 312). 
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Kostnadsansats  Kostnadsansatsen återspeglar det belopp som för närvarande 

skulle behövas för att ersätta en tillgångs tjänstekapacitet (ofta 

kallat återanskaffningsvärde) (IFRS 13 p. B8). 

 

Marknadsansatsen Marknadsansatsen använder priser eller annan relevant 

information som genereras av marknadstransaktioner med 

identiska eller jämförbara (dvs. liknande) tillgångar, skulder 

eller en grupp av tillgångar och skulder, som en verksamhet 

(IFRS 13 p. B.5) 

 

NASDAQ Världens största börsföretag som levererar handel börsteknologi 

och tjänster till listade bolag på sex kontinenter. Nasdaq har 

över 3500 listade bolag (Nasdaq 2017). 

 

Nuvärdesberäkning Processen att räkna tillbaka ett framtida belopp till dagens 

värde. Definieras utförligare i avsnitt 3.2. Likställs även med 

ordet diskontering. 

 

Nvivo Textanalysprogram skapat av QSR- International (QSR 

International 2017). 

 

Resultaträkning Rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden (IAS 

1, p. 10b). 

 

Signifikansnivå Sannolikheten att vid ett signifikanstest, förkasta en riktig 

hypotes (Nationalencyklopedin 2017b). En signifikansnivå på 

0,05 innebär att mätningarna med 95 procentig säkerhet kan 

fastställas. 

 

Tukeys – test Fastställa mellan vilka grupper som medelvärden skiljer sig åt 

(Doane  2013, s. 451). 

 

Årsredovisning Fullständig finansiell rapport (IAS 1, pp. 10a-f). 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

 

Den finansiella rapporten utgiven av företag ska enligt standarden IAS 1 p. 9 ge information 

om ett företags finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Av IAS 1 p. 15 

framgår att den finansiella rapporten ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella 

ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Rättvisande bild i enlighet med IAS 1 p. 15 

kräver: 

 
… korrekt återgivande av transaktioners effekter, andra händelser och förhållanden enligt de 

definitioner av och redovisningsvillkor för tillgångar, skulder intäkter och kostnader som framställs i 

föreställningsramen.  

 

Vidare poängterar Badenhorst (2014, s. 176) det faktum att föreställningsramen antagen av 

International Accounting Standards Board (IASB) delvis menar att den finansiella rapporten 

är till för att underlätta vid beslutfattande. Finanskrisen som ligger närmast i tiden öppnar upp 

för diskussion kring faktorer som låg till grund för denna kollaps och om den finansiella 

rapporten kan betraktas som rättvisande. Även om det råder delad mening om orsaken bakom 

krisen framhävs redovisning till verkliga värden i kombination med bankernas lättsamma 

attityd till kreditgivning som troliga orsaker till finanskrisen (Mala & Chand  2012, s. 21). 

Värderingsproblematiken är något som även uppmärksammas i Allen och Carlettis (2008, s. 

1) granskning som en av många aspekter som bidrog till finanskrisen. Debatten om värdering 

till verkliga värden och dess potentiella bidrag till finanskrisen uppmärksammas även av 

Badenhorst (2014, s. 178).  Vidare hävdar Badenhorst (2014, s. 178) att värdering till verkliga 

värden, baserat på föreställningsramen, måste vara användbar vid beslutfattande baserad på 

information som delges i den finansiella rapporten. Det bör även tilläggas att det finns 

motsägande forskning som menar att värdering till verkligt värde inte alls bidrog till 

finanskrisen utan att det istället var brist på transparens i den finansiella rapporten (Barth & 

Landsman  2010, s. 417). 

 

Hur ett företag väljer att värdera sina tillgångar och skulder argumenteras få direkta 

konsekvenser på företagets finansiella ställning. Ansvariga normgivare insåg i och med detta 

att standarder som behandlar värdering till verkliga värden hade brister (Magnan, Menini & 

Parbonetti  2014, s. 560). En av påföljderna av finanskrisen blev därför att standarder som 

accepterar denna värderingsmetod fick utvärderas. Utvärderingen ledde till att ytterligare 

vägledning lades till vid tillämpning av värdering till verkligt värde (Magnan, Menini & 

Parbonetti  2014, s. 560). IASB utfärdade den 12 maj 2011 standarden IFRS 13, värdering till 

verkligt värde, och antogs av EU-kommissionen 11 december 2012. Standarden kunde börja 

tillämpas av företag den 1 januari 2013 (Europeiska Unionen  2012, s. 78). Värdering till 

verkligt värde argumenteras vara ett viktigt kriterium för företag som rapporterar enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS) och är applicerbar inom många områden 

(Busso  2014, s. 1). Vidare skriver Siekkinen (2016, s. 2) och Badenhorst (2014, s. 177) att 

användningen av verkligt värde har ökat. 

 

Användning av värdering till verkligt värde argumenteras ge företagsledningen ökad 

handlingsfrihet och subjektivitet (Hilton & O'Brien  2009, s. 179). Detta bekräftas av Kothari, 

Ramanna och Skinner (2010, s. 280) som skriver om att de fördelar som förknippas med 

värdering till verkligt värde främst syns då det finns en aktiv marknad med observerbara 
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priser men att dessa marknader sällan existerar. I avsaknad av sådana marknader ligger en stor 

del av värderingen i subjektiva bedömningar hos företagsledningen som tenderar att bli 

överoptimistiska. Vidare kräver värdering till verkligt värde, till skillnad från historiska 

värden, inte att det skett någon transaktion innan värdeförändringar redovisas i den finansiella 

rapporten, något som argumenteras vara en risk (Mala & Chand  2012, s. 32). Vid användning 

av icke-verifierbar data vid värdering till verkligt värde argumenteras företagsledningens 

handlingsutrymme i den finansiella rapporteringen att öka (Ramanna & Watts  2007 , s. 43). 

Vidare visar Khan (2009, s. 43) i sin studie att företag där stor andel av tillgångarna och 

skulderna är värderade till verkligt värde, löper högre risk att påverkas av marknadens 

svängningar. I en annan studie av banksektorn påvisades en relation mellan vinsternas 

volatilitet och tillämpningen av verkligt värde (Barth, Landsman & Wahlen  1995, s. 577). 

 

Ayres, Huang och Myring (2017, s. 2) diskuterar tre konkreta problem vid värdering till 

verkligt värde. Den första är att värderingen ökar graden av flyktighet i vinster. Andra 

problemet är att företagsledningen får ökad handlingsfrihet i den finansiella rapporteringen, 

och slutligen ökar svårigheten att producera säkra prognoser. Mala och Chand (2012, s. 22) 

lyfter fram problematiken i prognostiseringen av framtida kassaflöden. Prognostiseringen 

argumenteras vara företagsspecifik och kan på grund av låneräntor och ledningens 

uppskattningar variera mellan företag. Information i den finansiella rapporten som inte är 

tillförlitlig gör det svårt att utvärdera ledningen av företaget och kan skada den operativa 

lönsamheten och framtida kassaflöden (Palea & Maino  2013, s. 267). För att undvika 

missvisande information föreslår Ijiri (2005, s. 270) att företag i kolumner ska specificera vad 

som är bedömningar och vad som är fakta när det handlar om värdering.  

 

Mala och Chand (2012, s. 32) skriver om Enron baserat på en artikel av (Benston  2006) som 

ett exempel på ett företag som, på ett kreativt sätt i ett tidigt skede använde sig av verkliga 

värden i sin finansiella rapportering. Financial Accounting Standards Board (FASB) tillät att 

använda verkligt värde vid värdering av långtidskontrakt, vilket gjorde att Enron kunde 

redovisa en vinst i verkligt värde på 34 miljoner dollar. Då Enron kontrollerade marknaden 

kunde de använda sina egna uppskattningar till att manipulera vinsten som skulle tas upp i 

resultatet. 

 

Magnan, Menini och Parbonetti (2014, s. 565) menar, baserat på tidigare forskning, att det 

historiskt sett i den finansiella rapporteringen funnits en spänning mellan relevans och 

tillförlitlighet. Flera kommentarer om hur en standard ska vara för att betraktas hålla hög 

kvalitet utgavs 1998 och har sammanfattats av Eckel, Fortin och Fisher (2003, ss. 42 - 43). 

Alla är samstämmiga i att en redovisningsstandard fördelar ska överväga kostnaden att 

rapportera enligt standarden. Vidare finns en oro att för balansen mellan valfrihet och regler i 

redovisningsstandarder. För mycket regler begränsar och är därmed dåligt men för stor frihet 

argumenteras vara precis lika dåligt, det är viktigt med en balans mellan dessa. Eckel, Fortin 

och Fisher (2003, s.43) beskriver även att standarder ska vara permanenta och applicerbara på 

alla typer av transaktioner och omständigheter både nu som i framtiden, om transaktionen 

skulle ha en liknande ekonomiska innebörd  

 

IFRS 13 p. B12 upplevs stå i direkt kontrast till tidigare nämnda rekommendationer när 

standarden erbjuder följande handlingsfrihet och oklara riktlinjer vid nuvärdesberäkning:  

 
Dessa punkter föreskriver inte någon viss nuvärdesteknik och begränsar inte heller användningen av 

nuvärdestekniker till de diskuterade teknikerna för värdering till verkligt värde. 
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Tolkningen av IFRS 13 p. B12 är att företagen fritt kan välja metod för nuvärdesberäkning. 

IFRS 13 p. B12 menar att valfriheten inte är ett problem och skriver:  

 
Vilken nuvärdesteknik som används vid värdering till verkligt värde beror på förhållanden och om 

omständigheter som är specifika för den tillgång eller skuld som värderas och tillgängligheten till 

tillräckliga uppgifter. 

 Problemdiskussion 1.2

 

IFRS har antagit värdering till verkligt värde på vissa tillgångar och skulder. Företag har idag 

möjlighet, och är ibland tvingade till att värdera tillgångar och skulder till verkliga värden 

(Boyer  2007, s. 781). Verkligt värde i enlighet med IFRS 13 p. 9 beskrivs som det pris som 

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

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Det saknas i 

IFRS en tydlig definition av vad en marknadsaktör är och detta diskuteras som ett problem. 

Genom att bredda användandet av verkliga värden vid värdering av tillgångar och skulder 

skapas förutsättningar för företag att välja vilka marknadsaktörer som ska användas vid 

värdering. Marknadsaktörer på olika marknader kan värdera tillgångar och skulder på olika 

sätt och således få olika värden vid användning av verkliga värden. Dessa aktörer behöver i 

realiteten inte vara användaren av den finansiella rapporten utgiven av företaget. 

Marknadsaktörerna behöver rent praktiskt inte existera alls utan endast vara fabricerade av 

företaget (Frings, Frings & Mastilak  2012, s. 18) 

 

I IFRS 13 p.72 presenteras en värderingshierarki som ska öka konsistens och jämförbarhet i 

värderingar till verkligt värde. Denna delas in i tre nivåer. Nivå ett beskrivs som (IFRS 13 p. 

76): 

 
Indata på Nivå 1 är noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller 

skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten. 

 

Nivå två beskrivs som (IFRS 13 p. 81): 

 
Indata på Nivå 2 är andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt 

observerbara för tillgången eller skulden. 

 

 

Och nivå tre beskrivs som (IFRS 13 p. 86): 

 
Indata på Nivå 3 är icke observerbara indata för tillgången eller skulden. 

 

Siekkinen (2016, s. 2) och Goh, Li, Ng och Ow Yong (2015, ss. 137-143) beskriver forskning 

som visar att värderingshierarkin vid värdering till verkligt värde ökar transparensen i den 

finansiella rapporten. Även om transparensen ökar visar forskning även att medvetenhet hos 

investerare om felaktigheter i uppskattningar tenderar till att skapa mindre trovärdig 

information i den finansiella rapporten. Intressenter lägger således låg vikt vid information 

som hamnar långt ner i värderingshierarkin (Goh et al.  2015 , ss. 137-138; Nelson  1996 , ss. 

177-179; Palea & Maino  2013 , s. 266; Petroni & Wahlen  1995 , s.735). Användandet av 

nivå tre data kan också leda till att investerare ser informationen som överflödig då den har 

låg trovärdighet på grund av möjlig informationsasymmetri. Forskning visar även att 

informationsrisken, den inneboende risken och risk för partiska uppskattningar gör att 

investerare har lågt förtroende för företags prissättning av det egna kapitalet (Palea & Maino  

2013, ss. 266 - 267; Song, Thomas & Yi  2010, s. 1404). Goh et al. (2015, s.131) menar även 
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att företag som använder sig av nivå tre data kan indikera en företagsledning som vill 

skönmåla resultat och bokförda värden i balansräkningen och således omkullkasta förtroendet 

för värdering till verkliga värden enligt nivå tre. Vidare argumenteras av Benston (2008, s. 

102) att tillgångar och skulder som bokförs efter exit price ger lite, om någon, användbar 

information till potentiella investerare. IFRS 13 p. 57 definierar exit price som det pris som 

skulle erhållas vid försäljning av tillgången eller betalas vid överlåtelse av skulden. Exit Price 

är således det verkliga värde som en tillgång eller skuld, enligt IFRS, ska värderas till. 

 

Tidigare forskning visar på att den handlingsfrihet och bestämmanderätt som rapportering till 

verkligt värde innebär kan utnyttjas av företagsledningen (Fargher & Zhang  2014, s. 194). 

Därutöver har studier även visat att verkliga värden baserade på annan information än 

marknadspriser också kan manipuleras av en överoptimistisk företagsledning. Detta skapar 

svårigheter för revisorer och användare av finansiella rapporter som ska tyda den presenterade 

informationen (Benston  2006, ss. 466 - 467; Benston  2008, s. 104). Vidare tenderar 

en företagsledning, som tillåts vara subjektiv i bedömningar och skattningar, att göra 

uppskattningar och bedömningar som inte är helt opartiska (Aboody, Barth & Kasznik  2006 , 

s 457-458; Bartov, Mohanram & Nissim  2007 , s. 177). Siekkinen (2016, s. 1) skriver utifrån 

tidigare forskning utfört av Bowen, Rajgopal och Venkatachalam (2008) samt Dechow, 

Myers och Shakespeare (2010) att opportunism hos företagsledningen vid uppskattningar kan 

skapa förutsättningar för företagsledningen att öka deras egen förmögenhet på bekostnad av 

aktieägare. 

 

Ett problem är att IFRS 13 tillåter olika värderingstekniker vid värdering till verkliga värden. 

Marknadsansatsen (IFRS 13 pp. B5-7), kostnadsansatsen (IFRS 13 pp. B8-9) och 

avkastningsvärdeansatsen (IFRS 13 pp. B10-11). Avkastningsvärdeansatsen beskrivs i IFRS 

13 p. B10 som: 
 

Avkastningsvärdeansatsen räknar om framtida belopp (exempelvis kassaflöden eller intäkter och 

kostnader) till ett enda nuvärde (dvs. ett diskonterat värde). När avkastningsvärdeansatsen används 

återspeglar värderingen till verkligt värde marknadens nuvarande förväntningar om dessa framtida 

belopp.   

 

Avkastningsvärdeansatsen är således en värderingsteknik som innefattar diskontering och 

nuvärdesberäkning. För att diskontera ett framtida belopp till ett nuvärde krävs vad IFRS 

beskriver som en diskonteringssats som ska belasta framtida kassaflöden vid framräkningen 

av ett nuvärde (IFRS 13 p. B13). Vi behandlar diskonteringssats synonymt med kalkylräntan, 

som också i litteratur har en synonym innebörd med diskonteringsränta. Denna ränta, som ska 

belasta framtida kassaflöden bör ha samma räntesats som avkastningskravet är på kapital 

(Andersson  2013, s. 176). Eckel, Fortin och Fisher (2003, s. 40) argumenterar för att det 

historiskt sett finns flera studier som uppmärksammat diskonteringsräntor och 

nuvärdesberäkning. Då det saknas konsensus i hur valet av en diskonteringsränta ska gå till 

presenteras det i flertalet studier förslag och alternativ på tillvägagångsätt vid val av 

diskonteringsräntor. Peasnell (1977, s. 154) rekommenderade att räntan skulle spegla risken 

för den specifika tillgången eller skulden. Weil (1990, s. 59) menade istället att räntan skulle 

lagstadgas till 15 % för alla tillgångar och 10 % för alla skulder. Därefter kom Gamble och 

Cramer (1992, s. 41) med rekommendationen att företag ska använda Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) för att få fram ett vägt genomsnitt av ett företags genomsnittliga 

kapitalkostnad (WACC). På grund av att diskontering och nuvärdesberäkning som 

värderingsteknik i den finansiella rapporten har blivit allt mer accepterad trots att det saknas 

konsensus i hur valet av diskonteringsränta ska gå till (Eckel, Fortin & Fisher  2003, s. 31) så 

kan det uppstå problematiska situationer. 
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När det kommer till värdering enligt avkastningsvärdeansatsen som innefattar diskontering av 

framtida kassaflöden enligt IFRS 13 p. B10, så framstår IFRS 13 som tillåtande till 

subjektivitet. Denna subjektivitet gör det någorlunda fritt för företag att uppskatta både 

framtida kassaflöden och den ränta som ska belasta dessa kassaflöden vid beräkning av ett 

nuvärde. I IFRS 13 p. B13 a går att läsa: 

 
En uppskattning av framtida kassaflöden för den tillgång eller skuld som värderas. 

 

I en samma bilaga, IFRS 13 p. B13 b står det: 

 
Priset för att bära osäkerheten i kassaflödena (det vill säga, en riskpremie).  

 

Uppskattningen av framtida kassaflöden är i sig en svår uppgift som är företagsspecifik  

(Mala & Chand 2012, s. 22). Priset som är för att bära osäkerheten och beskrivs som en 

riskpremie i IFRS 13 p. B13 b är en del av de komponenter som ingår vid framtagningen av 

en diskonteringsränta (Damodaran  2002, s. 159; Wramsby & Österlund  2008, s. 278). Som 

tidigare nämnts finns ingen konsensus i framtagandet av just denna ränta. Således finns det 

utrymme för subjektiva bedömningar i både uppskattning om kassaflöden och val av 

diskonteringsränta. Subjektiva bedömningar, i enlighet med tidigare studier kan resultera i 

olika värderingar av tillgångar och skulder beroende på vem som gör bedömningarna 

(Aboody, Barth & Kasznik  2006 , s 457-458; Bartov, Mohanram & Nissim  2007 , s. 177). 

Utöver kravet att upplysa om vald värderingsteknik, är det fritt för företag att själva bedöma 

lämplig detaljnivå på informationen och om informationen ska slås samman eller specificeras 

separat (IFRS 13 pp. 91 – 92). Detta kan skapa en inbyggd risk för informationsasymmetri där 

ägarna, som inte är företagsledningen, och intressenterna saknar information om 

företagsledningens uppskattningar om framtida händelser (Pindyck & Rubinfeld  2013, s. 

631). 

 

Då det råder delade meningar om hur diskonteringsräntor ska beräknas, och framförallt 

redovisas i företags finansiella rapporter skapas en situation där värdeförändringar redovisas 

med olika information som underlag (Eckel, Fortin & Fisher  2003, s. 31). Olika information i 

sig är inte det som argumenteras vara problematiskt utan att bristande konsensus gör det svårt 

att veta vilken information som efterfrågas av intressenter. Även om den informationen som 

offentliggörs till intressenter uppfyller kraven enligt IFRS 13 är frågan om denna information 

är användbar för intressenterna. Det vill säga, om det finns tillräckligt med information för att 

läsaren av rapporten ska kunna fatta kvalificerade beslut baserade på den delgivna 

informationen (Eckel, Fortin & Fisher  2003, s. 31). IASB (2001) formulerar de kvalitativa 

egenskaperna som ska betraktas som de egenskaper som gör informationen användbar för 

användarna (Johansson  2010, s. 404). För att intressenten ska ha förtroende för 

föreställningsramen är det viktigt att informationen som delges lever upp till de kvalitativa 

egenskaperna beskrivna i föreställningsramen. De kvalitativa egenskaperna i 

föreställningsramen är: begriplighet, relevans, väsentlighet, tillförlitlighet, korrekt bild, 

innebörd och form, neutralitet, försiktighet, fullständighet och jämförbarhet (IASB 2001, pp. 

24 - 42).  

 

Trots uppmärksammade problem med värdering till verkligt värde och val av 

diskonteringsränta, argumenterar IASB för att företagsledningens handlingsfrihet och 

bestämmanderätt att använda sig av värdering till verkligt ska användas för att ge en högre 

grad av relevans för den finansiella rapporteringen (Siekkinen  2016, s. 1).  
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 Forskningsfrågor 1.3

 

Utifrån ovanstående diskussion finns det ett intresse av att undersöka hur stor yta som avsätts 

till information om diskontering och nuvärdesberäkning, och ifall den avsatta ytan påverkas 

av faktorer som företagsstorlek och sektorstillhörighet. Diskussionen har resulterat i följande 

forskningsfrågor: 

 

 Hur stora yta avsätts till information om diskontering och nuvärdesberäkning? 

 

  Påverkas ytan av företagsstorlek och/eller sektorstillhörighet? 

 Syfte 1.4

 

Vårt syfte är att kvantifiera ytan som avsätts till information om diskontering och 

nuvärdesberäkning, samt att identifiera skillnader i avsatt yta mellan företag av olika storlek 

och sektorstillhörighet. 

 Avgränsningar 1.5

 

Vi har valt att avgränsa oss till de företag som finns representerade på NASDAQ Stockholm 

för att göra arbetets omfång hanterbart. Därutöver begränsar vi oss till företagens finansiella 

rapporter som gäller för räkenskapsåret 2015. För de företag som har brutet räkenskapsår, har 

vi valt att använda de finansiella rapporter som gäller för 2014/2015. Alternativet hade varit 

att jämföra informationen som ges i olika länder för att se skillnader. Vi menar dock att en 

djupare förståelse om ett land bidrar i större utsträckning vid generalisering av det empiriska 

datamaterialet i det landet och kan således i framtiden användas som jämförelse mellan 

liknande studier i andra länder. 

 Ämnets relevans 1.6

 

I avsnitt 1.1 och 1.2 framförs flertalet problem med värdering till verkligt värde generellt, och 

mer specifikt själva nuvärdesberäkningen av tillgångar och skulder. Bakgrunden och 

problemdiskussionen visar på hur diskontering är subjektiv till sin natur, det vill säga att 

mycket av beräkningen grundar sig i uppskattningar, men också hur IFRS tillåter denna 

subjektivitet. Tilläggas bör att de standarder utgivna av IASB som behandlar diskontering 

tillåter subjektiva inslag i olika grad. Något som också argumenteras för i avsnitt 1.1 samt 1.2. 

är att företagsledarna sitter på mest information om själva värderingen av en tillgång eller 

skuld. Utomstående parters och intressenters främsta verktyg eller kanal till att få information 

kring diskonteringen och dess komponenter är företagets finansiella rapporter. Med detta 

motiveras uppsatsens metod som är att kvantifiera informationen delgiven av företag i deras 

årsredovisningar. Genom att kvantifiera informationen som delges i årsrapporterna är 

ambitionen att också få svar på om informationen skiljer sig mellan företagen sett till deras 

storlek och sektorstillhörighet. Målet är inte att bedöma kvaliteten i informationen, utan 

istället kvantifiera informationen. Anledningen till detta är att IFRS har olika krav på 

komponenter som ska ingå i nuvärdesberäkning och också olika upplysningskrav. Därför är 

det naturligt att vissa nuvärdesberäkningar kommer att redogöras mer utförligt än andra. I och 

med detta menar vi på att det är mer relevant att titta på storleken på ytan i rapporterna som 

avsätts för alla typer av diskontering. Utifrån avsnitt 1.1 och 1.2 visar vi på att värdering till 

verkligt värde har ökat i omfattning samt de problem som finns förknippade med 
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subjektivitet, speciellt vid användning av avkastningsvärdeansatsen. Det finns dock ingen, 

vad vi vet, forskning som visar i vilken utsträckning diskontering används och i vilken, eller 

vilka standarder det tillämpas mest. Då risker förknippade med subjektivitet i bedömning av 

framtiden flitigt diskuteras i litteratur anser vi det vara aktuellt att undersöka hur många 

företag som använder sig av diskontering och hur mycket de använder sig av det. Ambitionen 

är att fylla det tomrum som, enligt oss finns inom detta område. Med resultatet av vår 

undersökning önskar vi kunna bidra till framtida forskning genom att föreslå vilken del av 

företagens finansiella rapporter som ska granskas i hur kvalitativ informationen är. 

 Disposition av uppsatsen 1.7

 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att disponeras enligt följande. I kapitel två behandlar vi 

metodvalet. Här diskuterar vi fördelar och nackdelar med valda metod och presenterar även 

hur vi gått tillväga för att analysera datamaterialet. I kapitel tre presenteras en teoretisk 

referensram som ligger till grund för analysen av datamaterialet. Här presenterar vi även 

vedertagna teorier som kan förklara olika företags beteenden. I kapitel fyra presenteras den 

empiri som ligger till grund för analysen. Detta görs i tre steg. Steg ett förklarar de undersökta 

företagen som ingår i undersökningen och hur fördelningen mellan företagssektor och bransch 

ser ut. Steg två förklarar hur mycket yta som de undersökta företagen avsätter till information 

om diskontering. Steg tre undersöker om de skillnader som uppstår mellan företagen kan 

betraktas som statistiskt signifikanta. Kapitel fem består av en analys baserad på 

vetenskapliga teorier av den empiri som presenteras i kapitel fyra. Uppsatsen avslutas med 

kapitel sex som består av slutsats, avlutande diskussion, egen reflektion och slutligen förslag 

till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

 Forskningsansats 2.1

 

Deduktiv ansats handlar om att först, grundade i tidigare teorier, bilda sig en förväntan på hur 

verkligheten ter sig när det gäller det valda forskningsområdet. Därefter samlas empirin in 

från det valda området för att undersöka hur väl verkligheten stämmer överens med de 

ingående förväntningarna (Hussey  1997, s. 13; Jacobsen  2002, s. 34). Alternativet till det 

beskrivna tillvägagångssättet kallas för induktiv ansats. När en forskningsmetod är av 

induktiv karaktär, har forskarna inga förväntningar på verkligheten. Relevant empiri samlas in 

och systematiseras. Efter att systematisering har gjorts, undersöks ifall den insamlade data kan 

leda till formulering av en ny teori (Hussey  1997, s. 13; Jacobsen  2002, s. 35). Det finns en 

tredje ansats beskriven som abduktiv och är en kombination av induktion och deduktion. Patel 

och Davidson (2003. s 24) beskriver denna ansats som:  

 
Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. 

 

Deduktiv och induktiv ansats har båda sina för- och nackdelar. Jacobsen (2002, s.35) skriver 

att kritiken mot den förstnämnda ansatsen är att den leder till forskaren endast letar efter den 

information som han eller hon finner relevant. På det sättet ökar subjektiviteten i forskningen 

och därmed risken att bekräfta ens egna förutfattade meningar. Denna nackdel utsätts inte 

forskare som antar en induktiv ansats enligt kritikerna, skriver (Jacobsen  2002, s. 35). Dock 

finns kritik mot den induktiva strategin som säger att omöjligt och naivt att tro det möjligt att 

undersöka verkligheten med helt öppet sinne (Jacobsen  2002, s. 43). Vidare skriver Andersen 

(2012, s. 35) om svårigheten att i samhällsvetenskaplig forskning klart skilja mellan valt 

tillvägagångsätt, det vill säga om forskningen är av induktiv eller deduktiv karaktär. 

 

Vår studie kommer att anta en deduktiv ansats. Anledningen till denna ansats är att vi med 

hjälp av tidigare etablerade teorier, kommer att analysera den insamlade empirin. Detta för att 

kunna förklara de risker som kan vara förknippade med företagens avsatta yta och skillnader i 

avsatt yta som empirin visar.  

 Innehållsanalys 2.2

 

Innehållsanalys som forskningsmetod sträcker sig bak till 1800-talet. Forskningsmetoden 

beskrivs väletablerad och flexibel för att analysera data i form av text (Hsieh & Shannon  

2005, ss. 1277-1278). En innehållsanalys kan vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 

Kvalitativa studier går ut på att undersöka betydelsen och sammanhanget av det människor 

säger, gör eller tänker. Med andra ord ligger fokus på att tolka fakta och dess innebörd. Vidare 

karaktäriseras kvalitativa studier av litet urval i datainsamlingen (Lock & Seele 2015, s. 26). 

Hussey och Hussey (1997, s. 12) skriver att kvalitativ forskning är subjektiv till sin natur och 

går ut på att frambringa förståelse av sociala och mänskliga aktiviteter. Kvantitativ metod 

skiljer sig från kvalitativ på det sättet att ambitionen är objektivitet i analysen av 

datamaterialet. Förhållandet mellan olika variabler mäts och testas statistiskt. Till skillnad från 

kvalitativa metoder har kvantitativa metoder ett stort urval (Lock & Seele 2015, s. 26). 

Angående kvantitativ forskning skriver Hussey och Hussey (1997, s. 12) att kvantitativ 

forskning innefattar inhämtande och analyserande av numeriska data, samt tillämpning av 

statistiska tester.  
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2.2.1 Definitioner av innehållsanalys 

 

Innehållsanalyser kan delas in i kvantitativ och kvalitativ, och definieras enligt följande: En 

kvantitativ innehållsanalys är en vetenskaplig, objektiv, systematisk, kvantifierbar och 

generaliserbar beskrivning av innehåll i kommunikation (Kassarjian  1977, s. 10). En 

kvalitativ innehållsanalys definieras som den forskningsmetod som är till för det subjektiva 

tolkandet av data i form av text. Detta görs genom kodning och identifiering av mönster och 

teman med hjälp av en systematisk klassificeringsprocess Hsieh och Shannon (2005, s. 1278). 

 

Innehållsanalys definieras ytterligare av Bryman och Bell (2015, s. 300) som analysen av 

dokument och text som söker att kvantifiera innehåll i förutbestämda kategorier på ett 

systematisk replikerbart sätt. Det är enligt denna definition vi kommer att arbeta efter i 

studien. Då vi söker att kvantifiera förutbestämda kategorier i företags finansiella rapporter på 

ett objektivt sätt använder vi oss av den kvantitativa innehållsanalysen. Det är också den 

kvantitativa innehållsanalysen som beskriv som den dominerande metoden (Hsieh & Shannon  

2005, s. 1278). 

 

I den här studien har vi valt att tillämpa en innehållsanalys av finansiella rapporter 

offentliggjorda av företag på NASDAQ Stockholm. Vi söker att identifiera kommunikation 

om diskontering/nuvärdesberäkning i företag som är noterade på NASDAQ Stockholm och 

kvantifiera denna. En innehållsanalys är enligt vår bedömning det effektivaste sättet att 

kvantifiera mängden information som företagen ger om diskontering. Vårt val av metod är 

således en kvantitativ innehållsanalys. 

 Enhet för kodning 2.3

 

Det finns åtta steg som presenteras i tabell 2.3.1. Dessa anses vara vedertagna och används i 

stor utsträckning vid skapandet, testandet och implementeringen av kodschemat för att 

undvika partiskhet och subjektiva kategoriseringar vid kodning. Dessa steg går ibland under 

namnet Weber Protocol. 
Tabell 2.3.1 Weber Protocol – Steg vid skapande av kategorier 

1) Definiera omfång på kodning (ord, fraser, meningar, paragrafer). 

2) Definiera kategorierna. 

3) Pilotkoda en provtext. 

4) Bedöm hur exakt och pålitlig kodning verkar vara.  

5) Revidera regler för kodning. 

6) Återgå till steg 3 upprepade gånger för att uppnå tillräcklig trovärdighet i kodningen. 

7) Koda allt material. 

8) Bedöm uppnådd noggrannhet och noggrannhet i materialet. 

(Duriau, Reger & Pfarrer  2007, s. 19)   
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2.3.1 Enhet för kodning 

 

Det råder delade meningar om vilken typ av enhet som ska kodas. Det är dock viktigt att 

bestämma vad som ska kodas och hur det ska mätas då valet kan ge olika resultat. Tidigare 

forskning talar om användandet av enstaka ord, hela meningar eller stycken av meningar som 

underlag för kodningen (Abed, Al-Najjar & Roberts  2016, s. 344). Markus och Ralph (1999, 

s. 243) argumenterar för att det bästa sättet att koda innehåll är genom att koda meningar. 

Detta skulle öka sannolikheten till att generera kompletta, reliabla och meningsfulla data för 

fortsatt analys, vilken kodning av enstaka ord eller fraser inte anses göra (Abed, Al-Najjar & 

Roberts  2016, s. 344). Den finns motstridighet i detta synsätt och Beattie, McInnes och 

Fearnley (2004, s. 216) menar att kodning av meningar är en för lång enhet att koda. En 

mening kan innehålla flera budskap och det är därför nödvändigt att dela upp meningen för att 

få fram dessa budskap (Abed, Al-Najjar & Roberts  2016, s. 344). Vi kommer att koda 

meningar, stycken av meningar, och enstaka ord då vi inte hittar någon enhetlighet i tidigare 

forskning som kan vägleda oss i valet.  

2.3.2 Kvantifiering 

 

Hur kvantifiering ska gå till är också en viktig fråga att ta ställning till och beskrivs kunna 

påverka resultatet på forskningen (Abed, Al-Najjar & Roberts  2016, s. 344).  Vi kan, som 

nämnt under avsnitt 2.3.1, välja att koda meningar, paragrafer eller ord. Abed, Al-Najjar och 

Roberts (2016, s. 344) menar att kvantifiering av meningar är det bästa sättet att koda 

datamaterialet. Även om vi kodar meningar måste vi bestämma hur denna kodning ska 

kvantifieras, det vill säga hur vi ska presentera datamaterialet. Det finns tre metoder att 

kvantifiera och beskrivs av Abed, Al-Najjar och Roberts (2016, s. 344) som att räkna ord, 

räkna meningar eller i proportion till det kodade datamaterialet. Olika studier förespråkar 

olika sätt att kvantifiera sitt datamaterial.  Kvantifiering av meningar beskrivs som den metod 

som skapar bäst förutsättningar till objektivitet i kodningen (Abed, Al-Najjar & Roberts  

2016, s. 344). Unerman (2000, s. 7) menar istället att kvantifiering av meningar kan ge en 

missvisande bild av materialet. Budskap kan kommuniceras i olika långa meningar och 

företag som i praktiken delger samma information men i olika långa meningar kan får olika 

resultat. Den splittrade uppfattningen i hur innehållet ska kodas och kvantifieras gör att vi, i 

enlighet med Abed, Al-Najjar och Roberts (2016, s. 344), kodar meningar och stycken i 

meningar samt ord och kvantifierar sedan dessa i proportion till det kodade datamaterialet. 

Detta innebär att mängden kodad text ställs emot den totalt tillgängliga textytan i varje enskilt 

företags finansiella rapport. Presentation av datamaterialet i proportion till det individuellt 

kodade materialet beskrivs vid presentation av framåtblickande information, som 

nuvärdesberäkning, som ett bättre och mer pedagogiskt mått (Abed, Al-Najjar & Roberts  

2016, s. 338).   Då vi söker att se mängden information som företagen på NASDAQ 

Stockholm ger om diskontering, betraktar vi det som det bästa måttet. Genom att först ställa 

mängden information till totalt tillgänglig yta i företagens finansiella rapporter får vi ett mått 

som kan jämföras mellan alla bolag oavsett storlek på företagets finansiella rapport. 
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2.3.3 Definition av kategorierna 

 

Beattie, McInnes och Fearnley (2004, s. 218) beskriver en femstegsmodell för utformning av 

kategorier, tabell 2.3.2. Detta tillvägagångsätt beskrivs skapa förutsättningar för kodning av 

material som leder till en låg grad av Inter-rater Reliability. 

 
Tabell 2.3.2 Femstegsmodell för utformning av kategorier 

1) Märkning av kategorin, bestående av kategorinamn och koden 

2) En definition av vad kategorin avser 

3) En beskrivning av när kategorin förekommer (hur flaggning för kategorin ska ske). 

4) En beskrivning av de kvalifikationer eller undantag som föreligger vid identifiering av en 

kategori 

5) Exempel, både positiva och negativa, för att eliminera möjlig förvirring vid 

kategoribestämmelse. 

 

Dey (1993, s. 102) beskriver processen att skapa kategorier som både empirisk och 

konceptuellt krävande. Trovärdigheten i studien kan påverkas av hur väl de definierade 

kategorierna fångar upp data som är tänkt att fångas upp (Graneheim & Lundman  2004 , s. 

110). Vidare skriver Elo och Kyngäs (2008, s. 112) om vikten att, i detalj, beskriva hur 

analysprocessen har gått till när resultatet presenteras. Bilagor och tabeller argumenteras av 

Elo och Kyngäs (2008, s. 112) vara effektiva medel för att på ett beskrivande sätt framföra 

resultatet och visa på en tydlig länk mellan resultatet och datamaterialet. Vidare argumenteras 

av Elo och Kyngäs (2008, s. 112) att det måste finnas en demonstration och tolkning av 

trovärdigheten i resultatet, detta för att underlätta för läsaren att följa alla steg i processen. För 

att ytterligare öka tillförlitligheten i resultatet kan autentiska citat från det empiriska 

materialet användas för att visa hur kategoriseringen har skett (Elo & Kyngäs  2008 , s. 112). 

För att underlätta att utveckla objektiva kategorier har vi använt oss av Guthrie, Petty, 

Yongvanich och Ricceri (2004, s. 286) modell vid utformning av våra kategorier och 

underkategorier. Författaren har skapat kategorier för kodning och mätning av företags 

intellektuella kapital vilket gör att kategorierna inte passar vår studie. Trots att vi inte mäter 

samma sak fann vi deras modell användbar när vi utformade våra kategorier och hur dessa 

skulle mätas. I bilaga tre finns ett kodschema med definition av de kodade kategorierna samt 

citat från de finansiella rapporter som vi har kodat. Citaten presenteras vid respektive kategori 

för att tydliggöra kriterier för kodningen.   

 Nvivo som Computer-assisted Qualitative Data Analysis 2.4
Software  

 

Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Vaivio (2008, s.64) som en tidskrävande rörig metod 

och kan leda till att forskaren kan uppleva sig drunkna i data och uppleva svårigheter när det 

kommer till tolkning av data. För att möjliggöra analys av alla företag som finns 

representerade på NASDAQ Stockholm, och deras finansiella rapporter, har vi valt att 

använda oss av en kvantitativ innehållsanalys och av datorprogrammet Nvivo och beskrivs 

som Computer-assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) (Bryman & Bell  

2015, s. 606). 

 



 

 - 12 - 

Forskning visar att detta ska ge bättre översikt och tillgänglighet av datamaterialet som ska 

granskas samt att kodning och omkodning underlättas vid hantering av mycket datamaterial 

(Bryman & Bell  2015, s. 606). Poser, Guenther och Orlitzky (2012, s. 424) argumenterar 

utöver detta, med stöd av Crofts och Bisman (2010) att CAQDAS leder till ökad transparens, 

snabbare och noggrannare analyser, bättre engagemang i forskningsfrågan och minskad 

mängd data. Vidare beskriver Mangabeira, Lee och Fielding (2004, ss. 169 - 170 s. 175) att 

användandet av CAQDAS kan öka legitimiteten och trovärdigheten i forskningen. Vidare 

visar samma forskare att CAQDAS kan underlätta arbetet med att systematisera och analysera 

datamaterialet.  Då vi saknar erfarenhet i användandet av programmet kan detta betraktas som 

en svaghet. Vår strategi är att i enlighet med Rodik och Primorac (2015) att lära oss i takt med 

att vi använder programmet, learning by doing. Detta beskrivs som det vanligaste 

tillvägagångsättet vid användning av Nvivo. 

 

Bryman och Bell (2015, ss. 606-607) påpekar att CAQDAS inte är till för att, och inte heller 

ska användas för att fatta beslut om kodning av textmaterial. Därför ska det inte användas för 

att tolka det material som undersöks. Vidare argumenteras för att CAQDAS fortfarande 

kräver framställande av variabler och kategorier för att sedan välja hur detta resultat ska 

analyseras. En annan svaghet som lyfts fram är att den kontextuella bilden av den analyserade 

texten riskerar att gå förlorad då fragmentering sker av ord, stycken eller meningar. 

 Trovärdighet 2.5

2.5.1 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten beskrivs av Ejvegård (2009, s. 77) som att den:  

 
… anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.  

 

Reliabilitet beskrivs i forskning som en nödvändighet för att giltiga slutsatser ska kunna dras 

kring datamaterialet. Tre typer av reliabilitet som uppmärksammas i litteraturen är stabilitet, 

reproducerbarhet och noggrannhet. Stabilitet syftar till att samma person vid flera tillfällen 

ska vara konsekvent i sin kodning av samma datamaterial. Reproducerbarhet, den heter även 

Inter Coder Reliability, syftar till att olika personer ska koda samma datamaterial och nå 

samma resultat. Noggrannhet syftar till att klassificeringen av texten motsvarar en standard 

eller norm (Beattie, McInnes & Fearnley 2004, s. 214). Det som beskrivs som utmärkande för 

en innehållsanalys är att den ska vara objektiv, systematisk och kvantifierbar. Objektivitet 

syftar till att tydligt definiera analysens kategorier så att samma studie kan genomföras flera 

gånger av olika individer och ändå generera samma resultat (Guthrie et al.  2004, ss. 287-

288). Kassarjian (1977, s. 9) menar att frågan om kodningens objektivitet kan besvaras med 

om en annan individ kan komma fram till ett identiskt resultat genom att följa 

tillvägagångssättet som gjordes i originalstudien. Guthrie et al. (2004, s. 287) menar att alla 

beslut ska fattas utifrån förutbestämda regler för att minimera subjektivitet och påverkan från 

individen som genomför innehållsanalysen. Vi strävar efter en objektiv kodning med tydligt 

definierade regler men är medvetna om att det är svårt att helt undvika subjektivitet vid 

kodning och utformning av kategorierna. Systematisering syftar till processen att genomföra 

innehållsanalysen genom kategorisering i enlighet med konsekventa regler. Detta är ett 

argument för att eliminera risken för partiskhet hos den som utför analysen. Analysen måste 

vara designad så att analysen utgår från verkliga vetenskapliga problem eller hypoteser och 

vara generaliserbar för att anses användbar. Enbart beskrivande information av innehållet från 

en innehållsanalys anses vara av ringa värde. Kvantifiering av innehållet beskrivs vara det 
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som skiljer en innehållsanalys från kritisk läsning.  Mätning av hur något betonas eller 

utelämnas i en tydligt definierad kategori är vad en innehållsanalys är. Kvantifieringen av 

innehållet ska också underlätta överföring av datamaterialet till statistiska verktyg för 

bearbetning och statistisk tolkning (Kassarjian  1977, ss. 8 - 9). 

 

Kodningen beskrivs av Bryman och Bell (2015, s. 307) som ett kritiskt moment i den 

kvantitativa innehållsanalysen. Skapandet av ett kodschema kräver en viss del av subjektiva 

bedömningar och för att säkerställa att subjektiviteten minimeras så kodar två olika personer 

samma finansiella rapport för att sedan jämföras. Detta har även gjorts i andra studier 

(Beattie, McInnes & Fearnley  2004; Hooghiemstra  2008, s. 622; Jones  2006, s. 66) vilket 

gör att vi också använder denna metod för att säkerställa reliabiliteten i studien. Även Bryman 

och Bell (2015 s. 312) beskriver detta som att säkerställa Inter-rater Reliability (kodningen 

måste vara konsekvent mellan kodarna) och Intra-rater Reliability (kodarna måste vara 

konsekventa över tid). Markus och Ralph (1999, s. 241) menar att, om antalet kategorier i ett 

kodschema ökar så ökar även risken för Inter-rater Coding Errors, detta är något som 

kommer att beaktas vid utformning av våra kategorier. Intra-rater Reliability är endast möjligt 

att testa om det finns tid. I vår uppsats är tid det som begränsar oss varpå vi inte kommer att 

med säkerhet kunna testa hur konsekventa kodarna är mellan varandra över tid. Inter-rater 

Reliability säkerställs genom att kodningen görs om tills det råder samstämmighet i hur 

definitionen av kategorierna ska gå till. Vidare använder vi oss av Weber-protokollet vid 

utformning av kodschemat. Detta uppmärksammas i litteratur (Bryman & Bell  2015 , s. 299) 

och tidigare forskning (Duriau, Reger & Pfarrer  2007 , s. 19), och bidrar till att vi anser att 

metoden kommer att öka reliabiliteten i resultatet. 

2.5.2 Validitet 

 

Validitet beskrivs av Ejvegård (2009, s. 80) som säkerställandet att forskaren mäter det som 

denna påstår sig mäta, att det vi mäter är relevant och att det är aktuellt även i andra, liknande 

studieobjekt. En risk med vår studie är relevansen i dokumenten och dess validitet. Finansiella 

rapporter argumenteras av Bowman (1984, s. 61) vara en bra källa för innehållsanalys och har 

använts i flertalet studier (Abed, Al-Najjar & Roberts  2016; Bowman  1984; Duriau, Reger & 

Pfarrer  2007). En sammanställning av gjorda innehållsanalyser av Duriau, Reger och Pfarrer 

(2007, s. 16) visar att av 98 utvärderingar av vetenskapliga publikationer bestod 30 av dessa 

av innehållsanalyser av årsredovisningar. Bredden av detta fenomen i tidigare litteratur gör att 

vi väljer finansiella rapporter som empiri i vår studie. Då vi undersöker information kring 

diskontering och nuvärdesberäkning och vi använder ett datorprogram som söker just efter de 

orden, uppnås en högre grad av validitet. Naturligtvis finns ändock risken att vi missar 

information om diskontering och nuvärdesberäkning på grund av att våra sökord inte lett till 

den informationen som vi söker. Detta är något som sänker validiteten. Därutöver skriver 

Bryman och Bell (2015, ss. 50 – 51) om intern respektive extern validitet. Om intern validitet 

skriver författarna att det har göra med huruvida ens slutsatser kan betraktas som trovärdiga. 

Extern validitet handlar istället om hur generaliserbara ens resultat är (Bryman & Bell 2015, 

ss. 50 – 51). Den största svagheten beträffande intern validitet är att vi har svårt att säga att 

företagens avsatta yta korrelerar med hur kvalitativ informationen är. Medvetenheten i detta 

problem gör att vi med försiktighet kommer att tolka resultatet. Denna medvetenhet hos oss 

menar vi ökar trovärdigheten i våra slutsatser. Beträffande den externa validiteten arbetar vi 

med en så stor del utav populationen att vi betraktar den som god. Detta menar vi bland 

företag på NASDAQ Stockholm som använder IFRS. Företag i andra länder eller som 

förhåller sig till andra standarder kan vi inte säga något om.    
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 Metodreflektion 2.6

2.6.1 Fördelar med metoden 

 

Vi motiverar valet av studiens deduktiva ansats med teorierna som behandlas i kapitel 3 samt 

med bakgrunden och problemdiskussionen i kapitel 1. Vi vill med studien förklara ett 

beteende som argumenteras vara aktuellt och relevant utifrån resonemanget om earnings 

management, agentteorin och informationsasymmetrin samt de kvalitativa egenskaperna 

tillförlitlighet och jämförbarhet. Valet av ansats motiveras även mot bakgrund av Johannessen 

och Tufte (2003, s. 36) som beskriver viktigheten i att anta en pragmatisk inställning till 

undersökningen, vilket vi menar att vi gör med vald ansats. 

 

Innehållsanalys som metod betraktas vara säker på grund av att kodningen kan revideras i takt 

med att studien utförs (Duriau, Reger & Pfarrer  2007, s. 7; Woodrum  1984, s. 6). En korrekt 

utförd innehållsanalys medför en specificering av kategoriers kriterier för reliabilitet och 

validitet som vårdar en replikerbar databas. Vidare argumenteras för att metoden innebär en 

kostnadsminimering tillsammans med att metoden kan användas även vid små studier 

(Duriau, Reger & Pfarrer  2007, s. 7). Utöver tidigare nämnda fördelar med metoden lyfts 

Computer-aided Text Analysis (CATA) fram som något som ökat effektiviteten och 

möjligheten att använda sig av innehållsanalys (Duriau, Reger & Pfarrer  2007, s. 7). En 

annan fördel som vi identifierar med metoden är att vi har minskat graden av subjektivitet 

genom att ha explicita krav för kodning av texten. För att något ska kodas behöver sökordet 

finnas i meningen, stycket eller som ett ord som kodas. På detta sätt stärks reliabiliteten i 

studien då någon annan kan replikera metoden och få samma utfall. 

2.6.2 Nackdelar med metoden 

 

Nackdelar som uppmärksammas med innehållsanalys är att analysen inte kan bli bättre än vad 

innehållet är. De granskade dokumenten måste alltså hålla den kvalitén som är nödvändig. För 

att kunna dra några slutsatser om materialet rekommenderas att dokument ska bedömas 

utifrån särskilda kriterier (Bryman & Bell  2015, s. 315). Dessa kriterier går ut på att bedöma 

dokumentets autencitet, dess trovärdighet och hur representativt dokumentet är. Dessa 

kriterier beskrivs som extra viktiga att beakta vid användning av företags rapporter och 

interna skrivelser (Bryman & Bell  2015, s. 315). De som kodar materialet måste som 

deltagare använda sig av sin vardagliga kunskap av omgivningen för att möjliggöra kodning. 

Personen som kodar måste således göra sina tolkningar av hur omgivningen hade kodat 

samma datamaterial. Individen som kodar bör göra samma tolkningar av materialet som 

utgivaren av materialet hade gjort för att kodningen ska vara effektiv. Det är också svårt att 

ställa frågor som ”varför” i en innehållsanalys (Bryman & Bell  2015, s. 315). Vidare finns 

det svagheter med vald kvantifiering. Under avsnitt 2.3.2 uppmärksammas just en nackdel 

med att kvantifiera meningar och ställa dessa meningar i proportion till tillgänglig yta i 

företagens finansiella rapporter. Unerman (2000, s. 7) menar att olika saker kan 

kommuniceras på olika sätt och att ett företag behöver inte nödvändigtvis avsätta lika stor yta 

för att säga samma sak som ett annat företag. Det går inte heller att påvisa att mängden 

information skulle inverka på kvalitén i den delgivna informationen (Guthrie et al.  2004, s. 

289). Vi har inte heller haft ett färdigt kodschema att utgå ifrån utan det har utarbetats i takt 

med kodningen. Klassificeringen i kategorier argumenteras som en viktig del i 

innehållsanalysen och kategorierna ska vara tydligt definierade. Objektivitet är viktigt och det 

ska inte finnas några tveksamheter i vilken kategori som kodningen ska placeras i. 

Informationen måste kunna kvantifieras Det måste vara tydligt till vilken kategori en kodning 
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tillhör (Guthrie et al.  2004, s. 287). I vår mening har vi i bästa möjliga mån skapat kategorier 

som är lätta att förstå och som kan användas av andra. Detta är givetvis ingen garanti då vi 

endast är två personer som hittills har arbetat med dessa kategorier. Om vi har valt rätt sätt att 

koda och kvantifiera kodningen är således också en inbyggd svaghet. Då vi inte kan visa hur 

ett alternativt tillvägagångsätt hade påverkat resultatet kan vi endast beakta de 

uppmärksammade svagheterna och ta hänsyn till dessa i vår argumentation.      

2.6.3 Reflektion kring Nvivo 

 

Det finns med CAQDAS och Nvivo som hjälpmedel en risk för att missa den kontextuella 

innebörden av de finansiella rapporterna som undersöks. Vidare riskerar vi att utesluta en del 

ord i sökningen av innehållet i rapporterna som borde ha varit med i resultatet. Om företaget 

har delgivit information med ord som vi inte har beaktat riskerar vi att missa denna 

upplysning då vi använder Nvivo. För att minimera risker som föreligger på grund av 

användandet av Nvivo kommer vi att läsa årsredovisningar och manuellt söka efter synonyma 

innebörder i meningar och fraser. Utifrån dessa meningar och fraser identifieras ytterligare 

nyckelord som sedan används för att söka efter innehåll i de finansiella rapporterna, För att 

ytterligare öka reliabiliteten kommer vi att pilottesta 10 finansiella rapporter för att se utfallet 

av dessa och för att säkerställa att Nvivo inte utelämnat någon väsentlig information. Abed, 

Al-Najjar och Roberts (2016, ss. 343-347) använde sig av detta tillvägagångsätt varpå vi anser 

det passande även i vår studie. 

 Källkritik 2.7

 

Frågan om källkritik behandlar hur vi kan bedöma trovärdigheten i den information som vi 

använder oss av samt att bedöma hur vi vet det som vi tror att vi vet (Thurén  2013, s. 4). Ett 

vetenskapligt arbete beskrivs av Ejvegård (2009, s. 105) som sakligt, objektivt och balanserat. 

En fråga som läsaren av uppsatsen kan ställa sig är om författarna till uppsatsen har använt sig 

av källor som betraktas som det främsta inom området, källor som ligger rätt i tiden och, om 

författarna i kontroversiella frågor använt sig av material som tar hänsyn till bägge sidor 

(Ejvegård  2009, s. 105). För att uppmärksamma källkritik lyfter Thurén (2013, ss. 7-8) fram 

fyra principer som beskrivs som källkritiska principer. Dessa principer är äkthet, tidsamband, 

oberoende och tendensfrihet. Kontinuerligt genom uppsatsen analyseras och bearbetas olika 

typer av källor. Vi använder oss av bland annat vetenskapliga publikationer, finansiella 

rapporter utgivna av företagen på NASDAQ Stockholm och litteratur. Det föreligger således 

risker förknippade med användandet av dessa källor som måste beaktas för att säkerställa 

trovärdigheten igenom denna uppsats. För att förbättra trovärdighet kommer de fyra 

principerna presenterade ovan vid användning av källor att beaktas i den mån det är möjligt. 

Äktheten, som syftar till att källan är vad den utger sig för att vara (Thurén  2013, s. 4), kan i 

vår mening alltid ifrågasättas då vi med en deduktiv ansats skriver uppsatsen och således 

söker information som vi är beroende av för arbetet. Vi har inom möjlighetens ramar försökt 

att begränsa oss till vetenskapliga publikationer samt finansiella rapporter utgivna av företag. 

Tidsambandet enligt Thurén (2013, s. 7) är att modernare text har högre tillförlitlighet och 

relevans än vad äldre text har. Ändock har vi aktivt valt in källor från tidigare år utifrån 

subjektiva avvägningar kring vad som är relevant för studien. Här föreligger risken att 

utelämna relevant information som publicerats efter de valda källorna.  Oberoendet menar 

Thurén (2013, s. 8) är att använda sig av originalkällor och inte referat. Vi har i den 

utsträckningen det har varit möjligt använt oss av originalkällan. I fall då originalkällan för 

oss varit otillgänglig har vi avvägt nödvändigheten av användandet av den källan. De källor 

som används i uppsatsen som inte är originalkällor är förenade med risken för oberoende och 
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risken för att vår bedömning av användbarheten i källan präglas av att informationen stödjer 

något som vi vill ha sagt. Tendensfrihet som syftar till risken att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av författarnas egenintressen Thurén (2013, s. 8) är något som vi är 

medvetna om även om vi inte aktivt har beaktat det vid användandet av valda källor.  

 Population 2.8

 

I vår studie kan vi välja att undersöka hela populationen eller en del av populationen, 

beskriven som ett urval. Population innebär att använda sig av alla studieobjekt i givet 

sammanhang (Johannessen & Tufte  2003, s. 132), exempelvis hela Sveriges befolkning eller 

alla hockeyspelare i Sverige eller i vårt fall alla företag på NASDAQ Stockholm. Ett urval 

beskrivs som att använda en mindre del av populationen (Johannessen & Tufte  2003, s. 133). 

Det är exempelvis svårt att få med hela Sveriges befolkning i en undersökning, därför väljs en 

del av befolkningen ut som representerar hela populationen.  

 

I vår studie utgörs populationen av de 299 bolagen som finns registrerade på NASDAQ 

Stockholm, tabell 2.5.1. Analysering av alla dessa bolags finansiella rapporter är tidskrävande 

och omfattande varpå ett urval är det mest hanterbara att arbeta med. Vi har dock valt att 

använda oss av Nvivo som beskrivs under avsnitt 2.4. Med detta hjälpmedel är det fortfarande 

ett omfattande arbete, om än hanterbart. Därför har vi valt att använda oss av hela 

populationen i vår analys. Valet att använda så många bolag gör att vi ser resultatet som mer 

trovärdigt och även mer generaliserbart även om flertalet bortfall förekommer av olika skäl. 

Vi har valt att granska företagens finansiella rapporter utgivna år 2015 eller för företag med 

brutet räkenskapsår 2014/2015, för att få med så många företag som möjligt då alla företag 

inte utkommit med sina rapporter för 2016. Företagen som inkluderas i studien presenteras i 

bilaga ett.   
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2.8.1 Bortfallsanalys 

 
Tabell 2.8.1 Bortfallsanalys 

Bortfallskriterier Large Cap Mid Cap Small Cap Totalt 

Börsnoterade bolag på OMX 

Stockholm 
89 115 95 299 

1. Använder inte IFRS 1 0 0 1 

2. Ingen årsredovisning på svenska 7 9 4 20 

3. Ingen tillgänglig årsredovisning 1 6 0 7 

4. PDF oläsbar för Nvivo 1 1 1 3 

Totalt bortfall: 10 16 5 31 

Studiens totalt undersökta företag: 79 99 90 268 

 

Totalt på NASDAQ Stockholm är det 343 företag med på listan. På den nämnda listan 

förekommer det dock att ett och samma företag är med fler än en gång. Skälet till detta är att 

företagen kan ha både en A- och B-aktie, och/eller Preferens-aktie. Dessa företag räknades 

inte mer än en gång, då de endast har en årsredovisning för år 2015 som studeras. Det var 44 

upprepningar som togs bort från listan med de 343 företagen. Detta innebar att 299 företags 

hemsidor fick besökas för att hämta deras årsredovisning för år 2015, och 2014/2015 för de 

företagen med brutet räkenskapsår, i PDF-format. Av de 299 företagen var det sammanlagt 15 

företag som inte hade någon årsredovisning på svenska för just år 2015. Därutöver var det sju 

företag som inte hade någon årsredovisning för år 2015 tillgänglig på deras hemsida. De 

kvarvarande 272 företagens årsredovisningar hämtades och importerades i Nvivo. Med hjälp 

av nämnda datorprogram säkerställde vi om alla företag tillämpade IFRS i sin redovisning, i 

enlighet med vår avgränsning. Tabell 2.8.1 visar att ett företag ur företagsgruppen Large Cap 

använde sig inte av IFRS, som då föll bort. Därefter föll ytterligare tre företag bort ur studien 

då deras årsredovisning var oläsbar för Nvivo. Antal företag vars årsredovisning som ingick i 

studien blev 268. Figur 2.8.1 visar fördelningen av de 31 bortfallna företagen fördelade på 

företagsstorlek, 17 % finns i företagsgruppen Small Cap, 37 % finns företagsgruppen Large 

Cap och 46 % finns i företagsgruppen Mid Cap. Företagen i denna bortfallsanalys finns 

presenterade i bilaga två. 
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Figur 2.8.1Bortfall fördelat på företagsstorlek 

 

 Studiens genomförande 2.9

 

Som studenter har vi upplevat att, i diverse kurser, endast blivit tilldelade en 

diskonteringsränta att använda vid beräkningen av ett nuvärde. Diskonteringsräntan kan 

spegla ett avkastningskrav, företagets kapitalkostnad och/eller risk. När vi väl hade bestämt 

oss för att undersöka ämnet diskonteringsräntor och nuvärdesberäkningar var nästa steg att 

besluta mer specifikt vad gällande diskonteringsräntor som skulle undersökas. Då IFRS har 

varit den redovisningsstandard som vi använt oss av mest i vår utbildning, föll det naturligt att 

granska företagen som använder IFRS för att se hur mycket yta som avsätts till information 

om diskontering och nuvärdesberäkning samt om det finns skillnader som kan bero på 

företagens storlek eller sektorstillhörighet. 

 

Granskningen av IFRS gällande diskonteringsräntor ledde till insikten att det förekommer, i 

varierande mängd, i flertalet standarder. Dessa standarder föreskriver olika om vilka faktorer 

som bör beaktas vid framtagning av en diskonteringsränta. Därtill har standarderna även olika 

upplysningskrav på vad företagen måste rapportera om i sina årsredovisningar.  

 

 

Då vissa standarder reglerar framtagning av diskonteringsräntan i högre grad än andra 

upplevde vi det som en mycket komplex studie att undersöka informationen som delges av 

företagen. Istället för att välja ut en standard och dess bestämmelser valde vi att koncentrera 

oss på mängden information om diskontering och nuvärdesberäkning totalt sett. Även om en 

diffus standard är ett problem i sig så är det ett mindre problem om användandet av 

standarden är låg. Med denna tankegång gjordes valet att undersöka alla företag i NASDAQ 

Stockholm, det vill säga: Large, Mid, och Small Cap. Därutöver valdes årsredovisningar för 

år 2015 och för de företagen med brutet räkenskapsår valdes årsredovisning 2014/2015 för att 

öka tillgängligheten,  

 

 

 

 

Large Cap 
37% 

Mid Cap 
46% 

Small 
Cap 
17% 

Totalt bortfall fördelat på 
företagsstorlek 
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För att kunna göra studien möjlig med ambitionen att undersöka alla företag på NASDAQ 

Stockholm använde vi oss av Nvivo. Programmet heter och har funktioner såsom att läsa av 

flera PDF-filer samtidigt och kan också koda datamaterialet. 

 

Nästa steg i studien var att undersöka de hämtade årsrapporterna. Vi gjorde först en 

pilotstudie. Pilotstudien ledde till att endast orden diskont* och nuvärde* användes som 

sökord genomgående i resten av studien. Vi använde också ordet kalkylränta i sökningen, men 

fick inga träffar. Därför valde vi att inte gå vidare med att använda ordet. Genom att placera 

en asterix bakom sökordet diskont* och nuvärde* fick vi träffar på alla böjningar av ordet. I 

pilotstudien började vi med att koda texten utifrån rubriksättning, men efter ett par rapporter 

framgick att det är bättre att koda texten utifrån hur företagen beskriver att nuvärde och 

diskontering används och i vilket sammanhang. Exempelvis kan ett stycke kodas som 

nedskrivning även om rubriken till stycket är Goodwill just för att företaget specifikt talar om 

nedskrivning av goodwill. Enstaka ord som har kodats i denna studie är i huvudsak ord som 

beskriver tabeller i företagens finansiella rapporter. 

2.9.1 Utformning av kategorier 

 

Den första genomförda pilotstudien gav upphov till flertalet kategorier. Dessa kategorier blev 

sedan underkategorier till huvudkategorierna Värdering i frågor som handlar om ersättning, 

Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering av övrig karaktär. I takt med att vi 

kodade tillkom nya kategorier som ökade succesivt med kodningen. För att göra kodningen 

hanterbar mynnade slutligen kategorierna ut i det kategorier med underkategorier som 

presenteras i 2.9.1. Vi upplevde under pilotstudien svårigheter att skapa överkategorier som 

på ett bra sätt beskriver det kodade innehållet vilket resulterade i kategorin Värdering av övrig 

karaktär. Underkategorier i Värdering av övrig karaktär kunde inte placeras i någon av 

kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär eller Värdering i frågor som handlar om 

ersättning. 

 
Tabell 2.9.1 Schema för skapade kategorier för kodning 

 

Exempel på kodning finns i bilaga tre.  

Värdering i frågor som 

handlar om ersättning 

Värderingsfrågor av 

finansiell karaktär 
Värdering av övrig karaktär 

Värdering av ersättning 

till ledning, styrelse och 

anställda 

Finansiella instrument 
Avsättningar/Eventualförpliktelser/ 

Garantiåtaganden 

Förmånsbestämda 

utfästelser 

Finansiella intäkter och 

kostnader 

Immateriella och materiella 

anläggningstillgångar 

Förvaltningstillgångar 
Finansiella tillgångar 

och skulder 
Leasing 

Löner, andra ersättningar 

och sociala kostnader 

Ränteintäkter och 

räntekostnader 
Nedskrivningar 

Pension    
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3 Teoretisk referensram  

 Värdering till verkligt värde 3.1

 

Värdering till verkligt värde i redovisningen är inte ett nytt fenomen och det var först på 70-

talet som det kom en enhetlig praxis i användandet av värdering till verkligt värde i 

redovisningen (Pabuccu  2011, s. 63). Det har av olika normgivare definierats på olika sätt 

och Enahoro och Jayeoba (2013, s. 1173) beskriver det som den mängd monetära medel som 

erhålls eller krävs i utbyte mot tillgångar eller för att betala av skulder. Prissättningen sker på 

marknaden, i konsensus av två skilda enheter där dessa enheter är företag aktiva på 

marknaden med avsikt att så fortsätta vara det utan att likvidera, kraftigt reducera sin 

verksamhet eller har ofördelaktiga transaktioner. Enahoro och Jayeoba (2013, s. 1173) 

beskriver, baserat på en definition av Canadian Institute of Chartered Accountants, att det 

verkliga värdet som det värde som två parter kommit överens om på en rättvis transaktion 

baserat på att bägge parter känner till situationen. Vidare skriver samma författare om verkligt 

värde - baserat på The principles for financial reports som ges ut av British Accounting 

Principles Board - att den mängd tillgångar eller skulder som är inblandade i en transaktion 

eller likvidation baseras på att bägge frivilliga sidor känner till situationen. Bägge frivilliga 

sidor betyder i detta fall att parterna som är inblandade i transaktionen där fastställande av ett 

pris är nödvändigt har samma information att prissätta tillgången eller skulden mot. 

 

I den senaste definitionen av verkligt värde utgiven av IASB, IFRS 13 p. 9, är det verkliga 

värdet det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller 

betalas vid en överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer 

och beskrivs som exit price. Exit price är, enligt IFRS 13 bilaga A, det pris som skulle 

erhållas vid försäljning av tillgången eller betalas vid överlåtelse av skulden. Exit Price är 

således det verkliga värde som en tillgång eller skuld enligt IFRS ska värderas till. Vidare 

beskrivs det verkliga värdet i IFRS 13 p. 2 som en marknadsbaserad värdering och inte en 

företagsspecifik värdering.  Syftet med värdering till verkligt värde beskrivs vara att uppskatta 

priset vid värderingstidpunkten för försäljning av tillgången eller överlåtelse av skulden 

genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer under aktuella marknadsförhållanden. 

 

För att denna värderingsmetod ska vara tillförlitlig måste det finnas en likvid marknad att 

mäta tillgångarna och skulderna mot, saknas det faller hela värderingssystemet. Detta beskrivs 

i litteratur som market-to-market värdering och är synonymt med verkligt värde. 

Standardsättare tillåter dock användare av standarder, bland annat IFRS, att använda sina egna 

värderingsmodeller om en sådan likvid aktiv marknad saknas, detta beskrivs i litteraturen som 

market-to-model (Pabuccu  2011, s. 63). Då använder, enligt IFRS 13 p. B10, företaget icke 

observerbar data som exempelvis prognostiserade framtida kassaflöden som diskonteras till 

ett nuvärde med en uppskattad kalkylränta. Det innebär i teorin att företag har all information 

tillgänglig om framtida kassaflöden och även all information som är nödvändig för att besluta 

om vilken diskonteringsränta som ska användas vi beräkningen av det verkliga värdet 

(Pabuccu  2011, s. 63).  

 

Tanken med att värdera tillgångar och skulder till verkliga värden är att skapa förutsättningar 

för företag att kunna uppskatta det aktuella värdet av dessa för att bättre återspegla den 

verkliga finansiella positionen som företaget har på den aktuella marknaden. Det verkliga 

värdet ska förse investerare med information som korrekt återspeglar marknaden dagen för 

värdering för att investerarna ska kunna fatta kvalificerade beslut om deras investeringar 

baserat på underlaget om verkliga värden (Pabuccu  2011, s. 63). 
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 Diskontering/Nuvärdesberäkning 3.2

 

Diskontering beskrivs av Andersson (2013, s. 174) som processen att förflytta 

betalningsströmmar i tiden. Detta görs främst för att göra olika in och utbetalningar vid olika 

tidpunkter jämförbara. Diskontering är framtidsorienterat och går ut på att beräkna ett nuvärde 

för både tillgångar och skulder från uppskattade, osäkra framtida kassaflöden (Eckel, Fortin & 

Fisher  2003, s. 43). En annan beskrivning av diskontering är processen att beräkna ett 

nuvärde av framtida in och utbetalningar (Nationalencyklopedin  2017). Mishkin och Eakins 

(2011, s. 37) skiver följande om nuvärde: 

  
The concept of present value (or present discounted value) is based on the commonsense notion that a 

dollar of cash flow paid to you one year from now is less valuable to you than a dollar paid to you 

today: This notion is true because you can deposit a dollar in a savings account that earns interest and 

have more than a dollar in one year. 

Som Mishkin och Eakins (2011, s.37) skriver är ett belopp idag inte värt lika mycket om ett 

år. Likaså är framtida kassaflöden inte lika mycket värda som deras nominella belopp. I och 

med detta behöver nuvärdesberäkningar utföras just för att ta reda på vad det framtida 

beloppet eller betalningsströmmarna är värt en viss tidpunkt.  

 

För att kunna göra dessa beräkningar belastas framtida in- och utbetalningar med en 

kalkylränta (diskonteringsränta) som sedan nuvärdesberäknas (diskonteras)(Ax, Johansson & 

Kullvén  2015). IFRS 13 p. B13 skriver att nuvärdesberäkning är:  

 
… ett verktyg som används för att koppla samman framtida belopp (exempelvis kassaflöden eller 

värden) med ett nuvärde med hjälp av en diskonteringssats. 

 

Genom att nuvärdesberäkna förväntade framtida kassaflöden en tillgång ger upphov till, kan 

verkligt värde fås fram (Damodaran  2002, s. 11). Vidare är investeringslönsamhet ett annat 

exempel på varför det är intressant att beräkna nuvärdet av en eller flera in- och utbetalningar 

- syfte att se och jämföra olika lönsamheter (Ax, Johansson & Kullvén  2015, s. 369). 

 
Tabell 3.2.1 Exempel på nuvärdesberäkning 

Hur mycket är 1500 kr om 3 år vid räntan 5 % värt idag? 

 

Svar: Nuvärde: 1500 kr x 0,86381 = 1 295,70 kr. 

Hur mycket är 2000 kr, som utfaller i slutet av varje år under 5 år vid räntan 8 % värt idag? 

 

Svar: Nuvärdesumma: 2000kr x 3,99272 = 7 985,40 kr. 

Tabell 3.2.1 innehåller exempel tagna från Ax, Johansson och Kullvén (2015, s.375) 

                                                 
1 Nuvärdefaktor: (1/ (1+0,05)3 
2 Nuvärdesummefaktor: (1-(1+0,08)-5 )/0,08) 
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 Kalkylränta/Diskonteringsränta   3.3

 

Kalkylräntan, som i litteratur har en synonym innebörd med diskonteringsränta, ska ha samma 

räntesats som avkastningskravet är på kapital (Andersson  2013, s. 176). Diskonteringsräntan 

beskrivs vara en funktion av risknivån på förväntade framtida kassaflöden, det vill säga, låg 

ränta för lågrisk investeringar och hög ränta på investeringar med hög risk. Avkastningskravet 

är således detsamma som kalkyl- och diskonteringsränta. För att hantera olika risker använder 

sig företag av en så kallad riskjusterad kalkylränta. Företag kan genom denna justerade ränta 

beräkna risknivå och avkastningskrav på enskilda projekt (Wramsby & Österlund  2008, s. 

277). Vidare finns det litteratur som argumenterar för att kalkylräntan ska gälla för hela 

livslängden vilket försvårar uppgiften att fastställa korrekt ränta i förväg (Andersson  2013, s. 

176). En vedertagen och accepterad metod att beräkna den riskjusterade kalkylräntan och som 

behandlas i flertalet böcker och artiklar är enligt följande: Riskjusterad kalkylränta = riskfri 

ränta + riskpremie (Damodaran  2002, s. 159; Wramsby & Österlund  2008, s. 278). 

Användandet av denna formel kommer att generera en riskpremie som matchar risken för det 

specifika objektet som risken beräknas (Eckel, Fortin & Fisher  2003, s. 44). 

 

Riskfri ränta: En tillgång beskrivs vara riskfri om vi med stor säkerhet kan förutsäga framtida 

avkastning, alltså att förväntad avkastning alltid är lika med faktisk avkastning. Två kriterier 

lyfts fram som nödvändiga för att en tillgång ska vara riskfri.  Ett kriterium som måste vara 

uppfyllt är att det inte får finnas någon risk för konkurs, det andra är att det inte får finnas 

någon återinvesteringsrisk. Statsobligationer är det som mest frekvent nämns när det talas om 

riskfria investeringar (Damodaran  2002, s. 154; Eckel, Fortin & Fisher  2003, s. 44). 

 

Riskpremie: Adderas på den riskfria räntan. Detta kan reflektera flera osäkerheter som bland 

annat risken för konkurs och risken för variation i avkastningen (Eckel, Fortin & Fisher  2003, 

s. 44). IFRS 13 Bilaga A definierar riskpremien som den ersättning som riskaverta 

marknadsaktörer begär för att bära osäkerheten i kassaflödena för en tillgång eller skuld eller 

skuld och kallas även för riskjustering. Potentiella risker som kan ingå i riskpremien är 

företagsspecifika risker såsom felaktiga prognoser om efterfrågan på företagets produkter, 

felbedömd risk att konkurrenter lyckas ta marknadsandelar, branschspecifika risker som 

påverkar just den bransch som företaget verkar i. Vidare lyfts risker i det större perspektivet 

fram så som ränteförändringar som inte kan påverkas av företaget, tillbakagång i hela 

ekonomin och valutaförändringar. Alla dessa argumenteras påverka ett företags bedömning av 

riskpremien som ska adderas på den riskfria räntan vid bedömning av kalkylränta 

(Damodaran  2002, s. 66). 

 

Hur riskpremien räknas fram varierar i litteraturen men ett vedertaget sätt är att använda sig 

av modellen för risk och avkastning, CAPM (Damodaran  2002, s. 68; Wramsby & Österlund  

2008, s. 278). Det är även denna modell som argumenteras som den metod som använts längst 

(Damodaran  2002, s. 68). 

 

Eckel, Fortin och Fisher (2003, s. 44 - 45) beskriver i sin analys av diskonteringsräntor fyra 

vanliga räntor som företag använder som riskpremie på tillgångar och skulder. Dessa är 

företagsspecifika risker och räntor, postspecifika risker och räntor, upplånings- och 

utlåningsspecfika risker och räntor, tillgång- kontra skuldspecifika risker och räntor. Även om 

det beskrivna räntorna argumenteras vara de vanligaste säger samma författare att det i de 

flesta existerande redovisningsstandarder inte finns något krav på hur skattning av 

riskpremien ska gå till. 
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 Föreställningsramen och de kvalitativa egenskaperna 3.4

 

I Föreställningsramen som utfärdades 1988 av International Accounting Standards Committee 

(IASC), föregångaren till IASB (Johansson  2010, s. 403) preciseras redovisningens syfte och 

de kvalitativa egenskaperna (Frostenson  2015, s. 107). Utöver detta finns även definitioner på 

tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.   Syftet med föreställningsramen beskrivs i tabell 

3.4.1. 

 
Tabell 3.4.1 Syfte med föreställningsramen för finansiella rapporter 

a) 
Vägleda IASC:s styrelse i arbetet med att utforma framtida internationella redovisningsstandarder 

(IAS) och i arbetet med att omarbeta dessa, 

b) 

Vägleda IASC:s styrelse i arbetet med att främja utvecklingen mot en harmonisering av 

redovisningsreglering, standarder och metoder för att presentera finansiell information. 

Dokumentet tillhandahåller en grund som gör det möjligt att minska antalet alternativa 

redovisningsprinciper som tillåts i IAS, 
c) Vägleda normgivare i arbetet med att utforma nationella redovisningsstandarder, 

d) 
Vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa IAS och hantera frågor som ännu 

inte behandlas i någon IAS, 

e) 
Vägleda revisorer då de ska bedöma om de finansiella rapporterna är upprättade i enlighet med 

IAS, 

f) 
Vägleda användare vid tolkning av information i finansiella rapporter som upprättats i enlighet 

med IAS samt att 
g) Ge dem som är intresserade av IASC:s arbete kunskap om tankegångarna bakom innehållet i IAS 

Syfte med föreställningsramen för finansiella rapporter (IASB  2001 , p.1)  

 

Förställningsramens kvalitativa egenskaper delas in hierarkiskt och detta gör att vissa av dessa 

anses viktigare än andra. Föreställningsramen saknar någon legal kraft och innehåller inte 

några tvingande bestämmelser. Den ska istället betraktas som vägledande i utformningen av 

framtidens redovisningspraxis och även fungera som grundval vid bedömning av existerande 

redovisningspraxis (Frostenson  2015, ss.107-109). De kvalitativa egenskaperna i tabell 3.4.2 

ska betraktas som de egenskaper som gör informationen användbar för användarna 

(Johansson  2010, s. 404) 
Tabell 3.4.2 Kvalitativa egenskaper – Tillförlitlighet och jämförbarhet  

Tillförlitlighet 

(IASB  2001 , 

p.31) 

För att vara användbar måste information vara tillförlitlig. Information är 

tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. 

Användarna måste kunna förlita sig på att informationen på ett korrekt sätt utvisar 

antingen vad som görs gällande att den utvisar eller vad som rimligen kan antas 

att den utvisar. 

Jämförbarhet 

(IASB  2001 , p. 

39)  

Användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i 

företagets resultat och ställning, genom att över en längre period jämföra de 

finansiella rapporter som företaget lämnar. Användare måste också ges möjlighet 

att jämföra olika företags finansiella rapporter med avseende på finansiell 

ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. Därför måste 

värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och 

andra händelser redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag under 

en längre tid, dels i olika företag. 

 

Med de kvalitativa egenskaperna i tabell 3.4.2 som utgångspunkt kan ytan som företagen 

avsätter till diskontering vägleda oss till slutsatser om hur väl tillförlitlighet och jämförbarhet  
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 IFRS 3.5

 

IASC grundades 1973 av den ledande redovisningsorgan i tio länder (Australien, Canada, 

Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, México, Nederländerna, Storbritannien, och USA). Syftet 

med IASC var att utforma “International Accounting Standards” (Doupnik & Perera  2015, s. 

72). 1993 gick IASC in i ett samarbete med International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) som gick under namnet “IOSCO agreement” och mynnade ut i 

skapandet av IASB (Doupnik & Perera  2015, s. 73). Den första april 2001 skapades 

International Accounting Standards Board (IASB) och tog över platsen från IASC som 

standardutgivare. Standarder utgivna av IASB heter istället för “International Accounting 

Standards”, International Financial Reporting Standards (IFRS).  

  

IFRS är idag ett obligatoriskt regelverk i över 100 länder. IFRS beskrivs som en 

principbaserad redovisning istället för en regelbaserad vilket i större utsträckning än tidigare 

kräver användande av professionellt omdöme (Doupnik & Perera  2015, s. 83; Wieczynska  

2016, s. 1260). Genom att minska vägledningen vid användandet av IFRS och International 

Accounting Standards (IAS) uppmuntrar standardsättare till användandet av det professionella 

omdömet (Doupnik & Perera  2015, s. 83). 

3.5.1 IFRS 13 

 

I IFRS 13 p. 5 går att läsa att IFRS 13 är tillämpbar då annan IFRS kräver värderingar till 

verkligt värde eller upplysningar om värdering till verkligt värde. IASB delar in data som 

används för värdering till verkligt värde enligt tre nivåer enligt IFRS 13 pp. 76, 81, 86.  

 
Nivå 1 (Noterade, ojusterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder 

som företaget har tillgång till vid värderingstillfället),  

 

Nivå 2 (andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1, vilka är direkt eller indirekt 

observerbara för tillgången eller skulden)  

 

Nivå 3 (icke observerbara indata för tillgången eller skulden) 

 

Vidare föreslår IFRS 13 p. 62 tre värderingstekniker: marknadsansatsen, kostnadsansatsen 

och avkastningsvärdeansatsen. Vid tillämpning av marknadsansatsen används priser eller 

annan relevant information som genereras av marknadstransaktioner med identiska eller 

jämförbara (det vill säga, liknande) tillgångar, skulder eller en grupp av tillgångar och 

skulder, som en verksamhet enligt IFRS 13 p. B5.  Kostnadsansatsen återspeglar, enligt IFRS 

13 p. B8, det belopp som för närvarande skulle behövas för att ersätta en tillgångs 

tjänstekapacitet. Då det inte finns någon aktiv marknad att prissätta tillgångar och skulder mot 

får företag, enligt IFRS 13 p. B10, använda sig av uppskattade kassaflöden som diskonteras 

till ett nuvärde och beskrivs som avkastningsvärdeansatsen. Avkastningsvärdeansatsen 

likställer, enligt samma punkt, nuvärdet av framtida kassaflöden med de diskonterade 

framtida kassaflödena.  
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3.5.2 Avkastningsvärdeansatsen 

 

Avkastningsvärdeansatsen likställer nuvärdet av framtida kassaflöden med det diskonterade 

framtida kassaflödet enligt IFRS 13 p. B10. IFRS 13 beskriver i punkt B13 att nuvärdet är ett 

verktyg som används för att koppla samman framtida belopp med ett nuvärde med hjälp av en 

diskonteringssats. Nuvärdestekniken ska enligt samma punkt fånga upp vissa delar från 

marknadsaktörernas perspektiv vid värderingstidpunkten. Delar som IFRS menar att 

diskonteringssatsen ska fånga upp är enligt tabell   

 

 
Tabell 3.5.1 Vad Avkastningsvärdeansatsen ska fånga upp enligt IFRS 13 

a)  

 
En uppskattning av framtida kassaflöden för den tillgång eller skuld som värderas. 

b) 
Förväntningar om möjliga variationer vad gäller dessa kassaflödens storlek och tidpunkt, 

vilket motsvarar den osäkerhet som finns i kassaflödena.  

c) 

Pengarnas tidsvärde, som representeras av räntan på riskfria monetära tillgångar med 

förfallodagar eller varaktighet som sammanfaller med den period som omfattas av 

kassaflödena och varken utgör en osäkerhet i fråga om tidpunkt eller risk för utebliven 

betalning för innehavaren (dvs. en riskfri ränta).  

d) Priset för att bära osäkerheten i kassaflödena (dvs. en riskpremie).  

e) Andra faktorer som marknadsaktörerna under omständigheterna skulle ta hänsyn till.  

f) 
För en skuld, risken för utebliven fullgörelse av denna skuld, inbegripet företaget (dvs. 

gäldenärens) egen kreditrisk. 

 

IFRS 13 kräver att företagen ska lämna information om vilken värderingsteknik som använts 

för tillgångar och skulder. Om avkastningsvärdeansatsen har använts ska företaget informera 

om detta. Standarden säger dock att företag själva ska bedöma vilken detaljnivå som är 

nödvändig för att uppfylla upplysningskraven och i vilken mån informationen ska slås 

samman eller delas upp. IFRS 13 kräver att värderingstekniken redovisas, men att det är upp 

till företaget att bestämma om de exakta beräkningarna av diskonteringssatsen ska redovisas 

IFRS 13 p. 92. 

  Informationsasymmetri 3.6

 

Informationsasymmetri handlar om en situation där en part sitter på mer information än en 

annan part. En bilförsäljare känner till bilens kvalité bättre än köparen. Arbetstagaren känner 

bättre till om deras kunskaper och färdigheter jämfört med arbetsgivaren. Företagsledare 

känner bättre till om företagets kostnader, investeringsmöjligheter och konkurrensposition 

jämfört med aktieägarna (Pindyck & Rubinfeld  2013, s. 631). Brealey, Leland och Pyle 

(1977, s. 371) skriver att inom den finansiella marknaden är informationsasymmetrin särskilt 

tydlig. Författarna belyser asymmetrin genom att påpeka att upplånare vet mer om risker med 

deras verksamhet än utlånare, lika så entreprenörer och risker kring deras projekt. 

Företagsinvesteringar är ett annat exempel där informationsasymmetri råder. Detta blir 

möjligt genom att samtidigt som företagsledarna kontinuerligt följer upp den aktuella 

investeringen så får utomstående intressenter inblick i investeringens produktivitet vid 

särskilda tidpunkter, och då med mycket samlad information (Aboody & Lev  2000, s. 2749). 
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Teorin om informationsasymmetri gör att vi utgår ifrån att i de kategorier som företagen 

avsätter minst yta i relation till annan kategori, i högre grad är utsatt för 

informationsasymmetri. Med en jämförelse mellan företagens totalt avsatta yta, totalt avsatt 

yta uppdelat i företagssektor och företagsstorlek avser vi visa vart informationsasymmetri kan 

förekomma i högre grad. 

  Agentteorin 3.7

 

Agentteorin förklarar ett förekommande problem när företagsledare (agenten) och 

företagsägare (principalen) inte är samma person. Jensen och Meckling (1976, s. 5) definierar 

teorin på följande sätt: 

 

"...a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another 

person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating 

some decision making authority to the agent." 

 

Förutsatt att både agenten och principalen är nyttomaximerare, finns det anledning att tro att 

ledaren inte alltid kommer att agera i principalens intresse (Jensen & Meckling  1976, s. 5). 

Således råder det en informationsasymmetri då företagsägaren inte vet om företagsledare 

agerar i sitt eget intresse eller i företagets intresse, i och med att dessa kan skilja sig åt. 

Ägaren (principalen) kan aldrig veta säkert om just den leverantören eller kontorslokalen som 

ledaren har valt är den mest konkurrenskraftiga, eller om annan orsak är bakomliggande 

(Carrington  2014, s. 18). I de fallen då ägaren av och ledaren för företaget är samma person, 

är det den personen som bär kostnaderna av att inte välja det mest ekonomiska alternativet. 

Om individen väljer en dyrare företagsbil eller kontorslokal så är det på bekostnad av den 

egna vinningen (årets resultat). Däremot råder inte denna situation då principalen och agenten 

inte är samma person. I det fallet påverkar agentens handlingar, som får sin lön oavsett, någon 

annan, det vill säga principalen (Deegan & Unerman  2011, s. 276). Föreslagen lösning på 

denna problematik är att knyta ihop företagsledarens ersättning med företagets resultat 

(Deegan & Unerman  2011, s. 277; Jensen & Meckling  1976, s. 5). Även revision kan till 

viss del stävja detta problem (Carrington  2014, s. 18). 

 

Med agentteorin som utgångspunkt finns det risker för att mindre avsatt yta i någon av de 

kodade kategorierna, i relation till varandra, skapar en situation där agentteorin kan 

aktualiseras. Med detta resonemang krävs det signifikanta skillnader i företagens avsatta yta 

till information om diskontering i de kodade kategorierna för att lyckas identifiera möjlig 

förekomst av agentproblematik. De kategorierna som får minst avsatt yta totalt, inom 

respektive sektor och företagsstorlek är således de som uppmärksammas som problematiska. 

  Earnings management 3.8

 

Earnings management, som namnet antyder, handlar om att hantera inkomster. Företag har 

flera olika redovisningsmässiga tekniker till sitt förfogande att hantera sina inkomster på 

(Subramanyam  2014, s. 108). Orsakerna till att företagsledningen väljer att hantera intäkterna 

är olika. Damodaran (2002, s. 238) skriver att en vanlig anledning är att företag gör detta är 

att de vill prestera över finansanalytikernas förväntan, och på det sättet också bli belönade av 

marknaden genom att aktiepriset stiger. En annan anledning till earnings management som 

både Subramanyam (2014, s. 109) och Damodaran (2002, s. 238) tar upp är att 

företagsledarens ersättning kan vara kopplat till företagets resultat och därför vill de då få 

resultatet att se så bra ut som möjligt. Även Watts och Zimmerman (1986, s. 3) skriver att ifall 
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företagsledningens kompensation är kopplat till olika marknadsvärden av företaget, kommer 

det leda till att ledningen kommer vilja ta reda på redovisningens effekter på just dessa 

värden.  

 

Flertalet olika metoder till att påverka resultaträkningen har urskilts. Subramanyam (2014, s. 

109) tar upp tre följande metoder till att hantera inkomster: Income Smoothing, Big Bath, 

Increasing Income. Den första strategin handlar om att företagsledningen jämnar ut resultatet 

över en längre period. Genom att inte tillgodoräkna sig alla intäkter under en period när det 

går bra för företaget, kan de då höja upp resultatet när det går sämre för företaget. Den andra 

strategin innebär att företaget gör så många avskrivningar som möjligt. Vanligtvis görs detta 

under en period som företaget inte presterat väl finansiellt för att när det sedan går bra för 

företaget kan de rapportera högre vinster. Slutligen handlar strategin om Increasing income att 

företag som befinner sig i en tillväxtfas ökar resultatet genom att de periodiseringar som görs 

är mindre än de återföringar som görs. Damodaran (2002, s. 238) tar upp Microsoft och deras 

Earnings management i mitten av 90-talet. Genom att företag till viss del har fritt spelrum när 

det kommer till intäktsredovisning kunde Microsoft med mycket försiktigt intäktserkännande 

ackumulera 1.1 miljarder dollar i oförtjänta intäkter. 

 

Utifrån resonemanget om earnings management avser vi identifiera de kategorier som får 

minst yta avsatt till information om diskontering totalt, inom respektive sektor och 

företagsstorlek. Denna identifiering kan påvisa vart det föreligger störst risk för manipulering 

av resultat och balansräkning.   
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4 Empiri 

 Uppdelning av datamaterialet  4.1

 

För att underlätta processen att följa analysen kommer vi att beskriva datamaterialet med hjälp 

av figurer och tabeller. Informationen som presenteras i figurer och tabeller är data från de 

undersökta företagen och kommer att ligga till grund för analysen i kapitel fem. De företag 

som ingår i bortfallet och som tidigare presenterats i tabell 2.8.1 är således inte inkluderat 

nästa kapitel.  
 

Tabell 4.1.1 Undersökta företag fördelat på företagsstorlek 

Undersökta företag fördelat på företagsstorlek 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Large Cap 79 29,5 29,5 29,5 

Mid Cap 99 36,9 36,9 66,4 

Small Cap 90 33,6 33,6 100,0 

Total 268 100,0 100,0  

 

Utifrån tabell 4.1.1 presenterar vi det datamaterial som ligger till grund för vår fortsatta 

analys. Vi ser att undersökta företag totalt består av 268 stycken företag som finns 

representerade på NASDAQ Stockholm. Av dessa företag finns 79 i företagsgruppen Large 

Cap, 99 företag i Mid Cap och avslutningsvis 90 företag i gruppen Small Cap. Fördelningen 

visas i figur 4.1.1. I gruppen Small Cap finns 33,6 % av de undersökta företagen. 

Motsvarande siffra i gruppen Mid Cap är 36,9 % och i Large Cap finns 29,5 %. 

 
Figur 4.1.1 De undersökta företagens fördelning i procent fördelat på företagsstorlek 
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Tabell 4.1.2 Undersökta företag fördelat på företagssektorer 

Undersökta företag på företagssektorer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Industrials 74 27,6 27,6 27,6 

Financials 53 19,8 19,8 47,4 

Consumer goods 24 9,0 9,0 56,3 

Technology 35 13,1 13,1 69,4 

Consumer services 26 9,7 9,7 79,1 

Materials 12 4,5 4,5 83,6 

Health Care 38 14,2 14,2 97,8 

Oil & Gas 3 1,1 1,1 98,9 

Telecom 2 ,7 ,7 99,6 

Utilities 1 ,4 ,4 100,0 

Total 268 100,0 100,0  

 

I tabell 4.1.2 presenteras hur de undersökta företagen fördelats på tio olika företagssektorer. 

De totalt undersökta företagen summeras i frekvenskolumnen till 268 stycken företag. Utav 

dessa företag placeras 74 stycken i Industrials, ett företag i Utilities, 53 företag i Financials, 

24 företag i Consumer goods, 35 företag i Technology, 26 företag i Consumer services, tolv 

företag i Materials, 38 företag i Health Care, tre företag i Oil & Gas och två företag i 

Telecom. Denna fördelning visas i figur 4.1.2. Staplarna visar hur många procent som 

respektive sektor utgör av den totala populationen. I sektorn Industrials finns 27,6 %, 0,4 % 

finns i Utilities, 19,8 % finns i Financials, 9 % finns i Consumer goods, 13,1 % finns i 

Technology, 9,7 % finns i Consumer services, 4,5 % finns i Materials, 14,2 % finns i Health 

Care, 1,1 % finns i Oil & Gas och 0,7 % finns i Telecom.   

Figur 4.1.2 De undersökta företagens fördelning i procent fördelat på företagssektor 
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 Yta som avsätts i företagens finansiella rapporter för 4.2
information om diskontering 

 

Utifrån figur 4.2.1 finns information om hur stor yta som avsätts av företagen vid rapportering 

om diskontering. I kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning avsätter företagen 

i genomsnitt 0,09 % av den totala tillgängliga ytan till information om nuvärdesberäkning. I 

kategorin Värdering av finansiell karaktär avsätter företagen i genomsnitt 0,09 % av den 

totala tillgängliga ytan till information om diskontering. I kategorin Värdering av övrig 

karaktär avsätter företagen 0,22 % av deras totala tillgängliga yta till information om 

nuvärdesberäkning. Totalt avsätter de 268 företagen 0,39 % av den totala tillgängliga ytan i 

företagens finansiella rapporter till information om diskontering och nuvärdesberäkning.  

 
Figur 4.2.1 Genomsnittlig avsatt yta hos de undersökta företagen fördelat på de kodade kategorierna  

I tabell 4.2.1 framgår hur den genomsnittliga avsatta ytan fördelar sig i respektive kodad 

kategori fördelad på företagsstorlek. Ett vägt genomsnitt ger en annorlunda bild av hur stor 

yta som avsätts till information om nuvärdesberäkning. Vidare finns även information om hur 

många företag som finns i respektive företagsstorlek. I gruppen Small Cap finns 90 utav totalt 

268 företag, i Mid Cap finns 99 företag av 268 och i Large Cap finns 79 företag av 268. 

Företagen som finns i Small Cap avsätter, totalt, i genomsnitt 0,35 % av den tillgängliga ytan 

till information om diskontering. Samma siffra i Mid Cap är 0,42 % och i Large Cap avsätts 

totalt, i genomsnitt 0,4 % av den totala tillgängliga ytan till information om 

nuvärdesberäkning.  
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Tabell 4.2.1 Genomsnittlig avsatt yta i respektive kategori fördelat på företagsstorlek 

 

 

I Small Cap fördelar sig den genomsnittliga avsatta ytan enligt följande: I kategorin 

Värdering i frågor som handlar om ersättning 0,04 %, Värderingsfrågor av finansiell 

karaktär 0,09 % och Värdering av övrig karaktär 0,23 %. I Mid Cap fördelar sig den 

genomsnittliga avsatta ytan enligt följande: Värdering i frågor som handlar om ersättning 

0,10 %, Värderingsfrågor av finansiell karaktär 0,10 % och Värdering av övrig karaktär 0,22 

%. I Large Cap fördelar sig den genomsnittliga avsatta ytan enligt följande: I kategorin 

Värdering i frågor som handlar om ersättning 0,14 %, Värderingsfrågor av finansiell 

karaktär 0,08 % och Värdering av övrig karaktär 0,19 %. Fördelningen ser ut enligt figur 

4.2.2. 

 
Figur 4.2.2 Genomsnittligt avsatt yta i respektive kategori fördelat på företagsstorlek 
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Tabell 4.2.2 genomsnittlig avsatt yta i respektive kategori fördelat på företagssektor 

 
 

De undersökta företagens genomsnittliga avsatta yta till information om diskontering 

presenteras fördelad på företagssektor i tabell 4.2.2. Vidare presenteras även, i tabell 4.2.2 

antal företag som finns i respektive företagssektor.  Figur 4.2.3 visar fördelningen i respektive 

kodad kategori fördelad på företagssektor. Det finns två företag i sektorn för Telecom och 

dessa avsätter i genomsnitt 0,82 % till information om nuvärdesberäkning. I kategorin 

Värdering i frågor som handlar om ersättning avsätter dessa företag 0,17 %. I kategorin 

Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätts 0,26 % av den totalt tillgängliga ytan och i 

kategorin Värdering av övrig karaktär avsätter dessa företag i genomsnitt 0,39 % av den totalt 

tillgängliga ytan. Utifrån tabell 4.2.2 ser vi att företag som finns i sektorn Telecom är två 

stycken och avsätter mest yta för information om diskontering. I kategorin Värdering av övrig 

karaktär avsätts störst yta i företagens finansiella rapporter, avsett sektorstillhörighet. 

Företagen som finns i Industrials är 74 stycken och avsätter i denna kategori 0,23 % av den 

totala tillgängliga ytan till information om nuvärdesberäkning. Företagen som finns i sektorn 

Financials är 53 stycken och avsätter i genomsnitt 0,18 % av den totala tillgängliga ytan i 

denna kategori. Consumer goods är 24 stycken och avsätter 0,25 %, Technology är 35 stycken 

och avsätter 0,21 %, Consumer services är 26 stycken och avsätter 0,19 %, Materials är 12 

stycken och avsätter 0,27, Health Care är 38 stycken och avsätter 0,21 %, Oil & Gas är tre 

stycken och avsätter 0,32 % och Utilities är ett bolag och avsätter 0,22 %.  
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Figur 4.2.3 Genomsnittlig avsatt yta i respektive kategori fördelat på företagssektor 

Utifrån figur 4.2.3 ser vi att kategorin, Värdering av övrig karaktär har högre staplar än i 

kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering i frågor som handlar om 

ersättning. Med tabell 4.2.2 kan vi numeriskt se hur medelvärdena skiljer sig åt mellan 

sektorerna och de kodade kategorierna. Företag i sektorn Financials avsätter exempelvis 0,13 

% av den totala tillgängliga ytan till information om diskontering och nuvärdesberäkning i 

kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär. I Värdering i frågor som handlar om 

ersättning avsätter dessa företag 0,04 %. Detta kan jämföras med företag i sektorn Industrials 

vars motsvarande siffror är 0,07 % och 0,15 %. Beroende på vilken företagssektor ett företag 

tillhör avsätts olika mycket yta till information om diskontering. 

 Skillnader i avsatt yta till information om diskontering som 4.3
beror på företagens storlek 

 

Utifrån avsnitt 4.2 framgår skillnader i hur mycket yta som företagen avsätter till information 

om diskontering och nuvärdesberäkning. Vilken storlek företaget har och beroende på vilken 

sektor företaget tillhör uppstår olika medelvärden i de kodade kategorierna. Vi ser exempelvis 

i tabell 4.2.1 att företag som placeras i företagsgruppen Small Cap avsätter 0,23 % av den 

totala tillgängliga ytan till information om diskontering i kategorin Värdering av övrig 

karaktär. Om detta jämförs med företag i gruppen Mid Cap som avsätter 0,22 % av den totalt 

tillgängliga ytan i samma kategori och företag i Large Cap avsätter 0,19 % i samma kategori. 

Detta visar att företag i företagsgruppen Large Cap avsätter mindre yta till information om 
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diskontering i kategorin Värdering av övrig karaktär än vad företag i företagsgrupperna Mid 

Cap och Small Cap gör. Skillnader kan även utläsas i tabell 4.2.2 där företag i sektorn för 

Telecom avsätter 0,39 % av deras totalt tillgängliga yta till information om nuvärdesberäkning 

i kategorin Värdering av övrig karaktär. Detta är mer än någon annan sektor avsätter i denna 

kategori. 

 
Tabell 4.3.1 Anova test – jämförelse av medelvärde i kategorierna mellan företag av olika storlek 

 
 

Skillnader som förekommer beroende på om företagen befinner sig Large Cap, Mid Cap eller 

Small Cap kan bero på slumpen eller så finns det signifikanta skillnader som inte beror på 

slumpen. ANOVA-testet i tabell 4.3.1 visar på om de föreligger några signifikanta skillnader i 

hur stor yta företagen avsätter i de olika kategorierna till information om diskontering och 

nuvärdesberäkning i deras finansiella rapporter, och om denna skillnad kan bero på storleken 

på företaget. Den högra kolumnen i tabell 4.3.1, benämnd Sig, visar oss om det föreligger 

några signifikanta skillnader mellan företagen som kan bero på deras storlek. I kategorin 

Värdering i frågor som handlar om ersättning är sig-värdet 0,000 vilket gör att vi med 95-

procentig säkerhet kan säga att det finns skillnader mellan företagsgrupperna Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap, och hur mycket dessa bolag i genomsnitt avsätter i yta till rapportering 

om nuvärdesberäkning, som inte beror på slumpen. I kategorin, Värderingsfrågor av 

finansiell karaktär är sig-värdet 0,5 och visar att det inte föreligger en signifikant skillnad 

som beror på vilken storlek företagen har. I kategorin Värdering av övrig karaktär är sig-

värdet 0,049. Detta gör att vi med 95 procentig säkerhet kan säga att inte föreligger en 

skillnad som kan bero på vilken storlek företaget har. Om vi jämför Alla kodade kategorier 

sammanslagna har vi ett sig-värde på 0,071. Detta resultat visar på att det inte finns en 

signifikant skillnad i genomsnittlig avsatt yta mellan bolag av olika storlek så alla kodade 

kategorier slås samman. En uppdelning av kategorierna är alltså nödvändig för att se 

skillnader som föreligger i genomsnittlig avsatt yta till information om diskontering. Detta 

visar oss att det finns signifikanta skillnader i kategorin Värdering i frågor som handlar om 

ersättning men inte i kategorierna Värdering av övrig karaktär och Värderingsfrågor av 

finansiell karaktär och inte heller då alla kategorier slås samman till Alla kodade kategorier 

sammanslagna.   

 

I Tukeys test som presenteras i tabell 4.3.2 jämförs medelvärdet i kategorin Värdering i 

frågor som handlar om ersättning. Utifrån tabell 4.3.1 kunde vi se att det endast var i denna 

kategori som det föreligger signifikanta skillnader i hur mycket yta som företagen avsätter till 
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information om nuvärdesberäkning. I första raden i tabell 4.3.2 jämförs företag som tillhör 

Large Cap med Mid Cap och Small Cap. Sig-värdet i högra kolumnen är 0,000 mellan Large 

Cap och Small Cap. Detta visar på en signifikant skillnad mellan dessa grupper. Utöver sig 

värdet så markerar SPSS när det föreligger signifikanta skillnader med en asterix i 

mittenkolumnen. Sig-värdet mellan Large Cap och Mid Cap är 0,16 vilket indikerar att det 

inte föreligger någon signifikant skillnad med en 5-procentig signifikansnivå i kategorin 

Värdering i frågor som handlar om ersättning mellan dessa företag. Rad två i tabell 4.3.2 

visar på en signifikant skillnad mellan Mid Cap och Small Cap genom ett sig-värde på 0,01 

vilket är mindre än signifikansnivån 0,05. Vidare indikeras detta även av en asterix i 

mittenkolumnen. I rad tre bekräftas det vi sett från tidigare jämförelser. Det finns signifikanta 

skillnader mellan Small Cap och Large Cap, och Small Cap och Mid Cap. Från tabell 4.2.1 

ser vi att företag i Large Cap avsätter 0,14 % av eras totala tillgängliga yta till information om 

nuvärdesberäkning i kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning. Motsvarande 

siffra för företag i Mid Cap är 0,1 % och i Small Cap 0,04 %. Detta säger oss att företag i 

gruppen Small Cap avsätter signifikant mindre yta till information om diskontering i 

kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning. Vidare kan vi säga att företag i Mid 

Cap och Large Cap avsätter lika stor yta då det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

dessa gruppers medelvärden i denna kategori. 

 
Tabell 4.3.2 Tukeys test av företagsstorlek – Värdering i frågor som handlar om ersättning  

 

 Skillnader i avsatt yta till information om nuvärdesberäkning 4.4
som beror på företagens sektorstillhörighet 

 

Tabell 4.2.2 visar numeriskt hur företagens avsatta yta skiljer sig i de kodade kategorierna 

fördelat på olika företagssektorer. Figur 4.2.3 presenteras fördelningen i de olika kategorierna 

fördelat på företagssektorer. Tabell 4.4.1 visar på om dessa skillnader statistisk betraktas som 

signifikanta. Det vill säga om skillnaderna beror på slumpen eller om vi kan säga att det 

föreligger signifikanta skillnader som kan bero på vilken sektor företagen tillhör. De 

företagssektorer som företagen delas in i är Industrials, Financials, Consumer goods, 

Technology, Consumer services, Materials, Health Care, Oil & Gas, Telecom och Utilities. 

Tabell 4.1.2 visar att det endast finns ett företag i sektor Utilities. Därför utesluts detta företag 
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i tabell 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 och 4.4.4 samt i bilaga fyra, fem, sex och sju. Detta beror på att 

SPSS inte kan jämföra medelvärden om det endast finns ett företag i en sektor. 

 
Tabell 4.4.1 Anova test – jämförelse av medelvärde i kategorierna mellan företagssektorerna 

 

Skillnader i hur stor yta som avsätts vid rapportering om diskontering, i respektive kategori, 

och som kan bero på vilken sektor ett företag tillhör presenteras med en envägs-ANOVA 

genererad av SPSS i tabell 4.4.1. I kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning är 

sig-värdet i den högra kolumnen 0,000 vilket visar att det föreligger en signifikant skillnad i 

genomsnittlig avsatt yta som kan bero på vilken sektor företaget tillhör. I kategorin 

Värderingsfrågor av finansiell karaktär är sig-värdet 0,03 och även i denna kategori 

föreligger det skillnad i hur mycket yta som avsätts i denna kategori och som kan bero på 

vilken sektor företaget tillhör. I kategorin Värdering av övrig karaktär är sig-värdet 0,019. 

Även i denna kategori föreligger det en skillnad i hur mycket yta som avsätts till information 

om diskontering och nuvärdesberäkning. I Alla kodade kategorier sammanslagna är sig-

värdet 0,001. Således föreligger det skillnader i hur stor yta som avsätts, av företagens totalt 

tillgängliga yta, som kan bero på vilken sektor företagen tillhör. 

4.4.1 Värdering i frågor som handlar om ersättning fördelat på 
företagssektorer 

 

I tabell 4.4.2 jämförs medelvärdena i kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning 

fördelat på företagssektor. Utifrån tabellen går utifrån första raden att utläsa att företag i 

sektorn Industrials skiljer sig signifikant, sett till deras sig-värde, från företag i Financials med 

ett sig-värde på 0,000, Technology med ett sig-värde på 0,000 och Health Care med ett sig-

värde på 0,000. I andra raden i tabell 4.4.2 jämförs företag i sektor Financials med de övriga 

sektorerna. Högra kolumnen i andra raden tabell 4.4.2 visar sig-värden på 0,000 mellan 

Financials Industrials och 0,009 mellan Financials och Consumer goods. Det föreligger 

således en signifikant skillnad mellan dessa företagssektorer i hur stor yta som dessa företag 

avsätter till information om diskontering i kategorin Värdering i frågor som handlar om 

ersättning. I rad tre i tabell 4.4.2 jämförs företagssektorn Consumer goods med övriga 

sektorer. I den mittersta kolumnen i tabell 4.4.2 markerar SPSS, med en asterix, mellan vilka 

företagssektorer det föreligger signifikanta skillnader med en 5-procentig signifikansnivå. 

Detta betyder att vi med en 95-procentig säkerhet kan säga att det föreligger skillnader i 

företagens genomsnittlig avsatta yta som beror på vilken företagssektor företagen tillhör och 

som inte kan förklaras av slumpen i den undersökta kategorin. Consumer goods skiljer sig 

således signifikant från företag i sektorn Financials, Technology och Health Care. I rad fyra 
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jämförs företag i sektor Technology. I mittenkolumnen ser vi asterix-markeringar i sektorerna 

Industrials och Consumer goods. Detta innebär att vi med 95-procentig säkerhet kan säga att 

det föreligger signifikanta skillnader mellan dessa företagssektorer som inte beror på slumpen. 

Sista raden som SPSS markerat med en asterix i mitten kolumnen är rad 5 som jämför sektorn 

Health Care med övriga sektorer. Genomsnittlig avsatt yta skiljer sig mellan Health Care och 

Industrials Health Care och Consumer goods. Detta bekräftas även i tidigare rader som har 

jämfört samma grupper och gett samma resultat. För en fullständig Tukeys tabell i denna 

kategori se bilaga fyra. 

 

Tabell 4.2.2 visar att företag i sektor Industrials i genomsnitt avsätter 0,15 % av den totalt 

tillgängliga ytan till information om diskontering. Motsvarande siffra för Financials är 0,04 % 

och Technology 0,04 % och Health Care 0,04 %. Rad ett säger således att företag i sektor 

Industrials kommer att avsätta en signifikant större yta än företag i Financials, Technology 

och Health Care. Rad två i tabell 4.4.2 säger oss att företag i sektor Financials, med 95-

procentig säkerhet, kommer att avsätta en yta som är mindre än Industrials och Consumer 

goods. Rad tre visar oss att företag i sektor Consumer Goods i genomsnitt kommer att avsätta 

större yta av deras totalt tillgängliga till rapportering om nuvärdesberäkning i jämförelse med 

företag i sektorn Financials, Technology och Health Care. Mellan övriga sektorer föreligger 

det skillnader, vi kan dock inte säga att denna skillnad är signifikant och slutsatsen blir därför 

att det inte är några skillnader.   

4.4.2 Värderingsfrågor av finansiell karaktär fördelat på företagssektorer 

 

I tabell 4.4.3 jämförs företagens genomsnittligt avsatta yta till information om diskontering i 

kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär fördelat på företagssektorer. Utifrån bilaga 

fem gå att utläsa att det endast föreligger en signifikant skillnad mellan företag i sektor 

Industrials och Financials. Från tabell 4.4.3 andra kolumnen första raden ser vi en asterix 

markerad av SPSS som indikerar att vi med 95-procentig säkerhet kan säga att det föreligger 

en signifikant skillnad mellan företag tillhörande sektorn Industrials och Financials och deras 

genomsnittligt avsatta yta till diskontering. Sista kolumnen i samma tabell visar ett sig-värde 

på 0,08 och bekräftar skillnaden som SPSS markerat. 

 

Av tabell 4.2.2 framgår att företag i sektorn Industrial avsätter i genomsnitt 0,07 % av deras 

totalt tillgängliga yta i jämförelse med företag i Financials som avsätter 0,13 % av deras totalt 

tillgängliga yta till information om nuvärdesberäkning. Således kan vi säga, med 95-procentig 

säkerhet, att företag i Financials avsätter en större yta i deras finansiella rapport i jämförelse 

med företag i sektorn Industrials i kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär. I övriga 

sektorer föreligger det ingen signifikant skillnad i hur stor yta som avsätts till rapportering om 

diskontering. För en komplett Tukeys tabell se bilaga fem. 

4.4.3 Värdering av övrig karaktär fördelat på företagssektorer 

 

I bilaga sex jämförs företagens genomsnittligt avsatta yta till information om 

nuvärdesberäkning i kategorin Värdering av övrig karaktär fördelat på företagssektorer. Sig- 

värdet utifrån tabell 4.4.1 är 0,019 vilket indikerar att det föreligger en signifikant skillnad 

med en 5-procentig signifikansnivå mellan ett eller flera medelvärden i denna kategori då en 

jämförelse görs mellan företagssektorerna. Tukeys test utifrån bilaga sex visar dock inte på 

några signifikanta skillnader i kategorin Värdering av övrig karaktär. SPSS har inte några 

asterix markeringar i mitten kolumnen och inga sig-värden är mindre än 0,05. Således finns 

det inga skillnader i denna kategori som beror på sektorstillhörighet. Företagen kommer 
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oavsett sektorstillhörighet att avsätta lika stor yta av deras totalt tillgängliga yta till 

information om diskontering och nuvärdesberäkning i kategorin Värdering av övrig karaktär.     

4.4.4 Alla kodade kategorier sammanslagna fördelat på företagssektorer 

 

I tabell 4.4.4 jämförs företagens genomsnittligt avsatta yta till information om 

nuvärdesberäkning i alla kodade kategorier sammanslagna fördelat på företagssektorer. Rad 4 

ger den information som vi behöver för att kunna dra några slutsatser om mellan vilka 

företagssektorer det föreligger signifikanta skillnader. I denna rad jämförs företag i sektorn 

Telecom med övriga sektorer. I jämförelsen mellan Telecom och Financials i rad fyra, tabell 

4.4.4, är sig-värdet 0,047 vilket är mindre än 0,05. Mitten kolumnen i samma rad har SPSS 

markerat med en asterix vilket också visar att det finns en signifikant skillnad mellan dessa 

företagssektorer. I jämförelsen mellan Telecom och Technology, rad fyra i tabell 4.4.4, är det 

också mellan dessa sektorer en signifikant skillnad. Mitten kolumnen är av SPSS markerad 

med en asterix och sig-värdet är 0,036 vilket också är mindre än 0,05. I jämförelsen mellan 

Telecom och Health Care kan vi också säga, med 95-procentig säkerhet att det föreligger en 

skillnad i totalt genomsnittlig avsatt yta till information om diskontering och 

nuvärdesberäkning. Även i denna jämförelse har SPSS markerat mittenkolumnen med en 

asterix som bekräftas av ett sig-värde på 0,029. 

 

Detta resultat säger oss, med hjälp av tabell 4.2.2, att företag i sektor Telecom avsätter i 

genomsnitt 0,82 procent av totalt tillgänglig yta till information om nuvärdesberäkning. 

Motsvarande siffra i Financials är 0,35 %, Technology 0,33 % och i Health Care 0,32 %. 

Således avsätter företag i Telecom, med 95-procentig säkerhet, en större yta av deras totalt 

tillgängliga yta till information om diskontering. Mellan övriga sektorer kan vi inte säga att 

det föreligger skillnader i hur mycket yta företagen avsätter. För en komplett Tukeys tabell se 

bilaga sju.      
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Tabell 4.4.2 Tukeys test av företagssektor – Värdering i frågor som handlar om ersättning 
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Tabell 4.4.3 Tukeys test av företagssektor – Värderingsfrågor av finansiell karaktär 
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Tabell 4.4.4 Tukeys test av företagssektor - Alla kodade kategorier sammanslagna 
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5 Analys av empirin 

 Analys utifrån teoretisk referensram 5.1

 

Vi kommer att analysera empirin mot bakgrund av vetenskapliga teorier samt 

föreställningsramens kvalitativa egenskaper som presenterades i kapitel tre. Vi vill poängtera 

att vi inte i några avseenden i analysen menar på att företagens avsatta yta korrelerar med 

kvalitén på informationen som företagen ger vid användning av diskontering som 

värderingsmodell utan menar att den kan vara så.  

5.1.1 Inledning earnings management 

 

Det finns olika orsaker till earnings management. Företagsledningens ersättning kopplad till 

företagens resultat beskrivs av Subramanyam (2014, s. 109) och Damodaran (2002, s. 238) 

som en orsak. IFRS 13 p. B10, tillåter användandet av avkastningsvärdeansatsen som innebär 

värdering med diskontering av framtida kassaflöden. Avkastningsvärdeansatsen likställer 

enligt IFRS 13 p. B10 nuvärdet av framtida kassaflöden med det diskonterade framtida 

kassaflödet. För att en finansiell rapport ska vara trovärdig måste intressenten kunna lita på 

det presenterade reultatet. Om  företagsledningen har manipulerat resultatet kan en icke 

tillförlitlig bild av företaget presenteras och beslut kan fattas på felaktiga grunder. Lite 

information vid diskontering argumenteras utifrån teorin om Earnings  management skapa 

förutsättningar för manipulering av resultatet.  Mot bakgrund av ovanstående resonemang vill 

vi säga att förekomsten av earnings management vid diskontering och nuvärdesberäkning kan 

vara mest aktuell i de kategorier som får minst avsatt yta. 

5.1.2 Inledning agentteorin 

 

Agentteorin förklarar ett förekommande problem när företagsledare (agenten) och 

företagsägare (principalen) inte är samma person (Jensen & Meckling  1976, s. 5). Förutsatt 

att både agenten och principalen är nyttomaximerare finns det anledning att tro att ledaren inte 

alltid kommer att agera i principalens intresse (Jensen & Meckling  1976, s. 5). Den 

riskjusterade kalkylräntan som ska belasta framtida kassaflöden är riskjusterad kalkylränta – 

vilket består av en riskfri ränta och en riskpremie (Damodaran  2002, s. 159; Wramsby & 

Österlund  2008, s. 278).  Ett kriterium som måste vara uppfyllt är att det inte får finnas någon 

risk för konkurs, det andra är att det inte får finnas någon återinvesteringsrisk. 

Statsobligationer är det som mest frekvent nämns när det talas om riskfria investeringar 

(Damodaran  2002, s. 154; Eckel, Fortin & Fisher  2003, s. 44). Riskpremien ska adderas på 

den riskfria räntan för att få fram den riskjusterade kalkylräntan. IFRS 13 Bilaga A definierar 

riskpremien som den ersättning som riskaverta marknadsaktörer begär för att bära osäkerheten 

i kassaflödena för en tillgång eller skuld eller skuld och kallas även för riskjustering. CAPM 

är den metod som argumenteras vara den mest vedertagna och längst använda metoden för att 

fastställa riskpremien (Damodaran  2002, s. 68). Utifrån resonemanget om agentteorin krävs 

att information som är delgiven intressenten innehåller de faktorer som ligger till grund för 

antaganden kring riskpremien. För att denna information ska framkomma i företagens 

finansiella rapporter bör det avsättas lika stor yta oavsett kategori till information om 

diskontering. Således är de kategorier som i relation till varandra får minst yta avsatt de som 

är troligast att skapa problem i enlighet med agentteorin. 
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5.1.3 Inledning informationsasymmetri  

 

Teorin om informationsasymmetri handlar om en situation där en part sitter på mer 

information än en annan part (Pindyck & Rubinfeld  2013, s. 631). I den senaste definitionen 

av verkligt värde utgiven av IASB, IFRS 13 p. 9, är det verkliga värdet det pris som vid 

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

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. IFRS 13 p. 62 

beskriver tre värderingstekniker: marknadsansatsen, kostnadsansatsen och 

avkastningsvärdeansatsen. Saknas det en aktiv marknad får företagen enligt IFRS 13 p. B10 

använda sig av uppskattade kassaflöden som diskonteras till ett nuvärde. Kalkylräntan som 

ska belasta framtida kassaflöde argumenteras av Andersson (2013, s. 176) vara svår att 

fastställa då samma ränta bör gälla under hela tillgångens livslängd. Utifrån resonemanget om 

informationsasymmetri bör företagen delge så mycket information som intressenten behöver 

för att bedöma kvalitén på företagens gjorda uppskattningar då kalkylräntan beskrivs vara 

avkastningskravet på satsat kapital (Andersson  2013, s. 176). Med detta resonemang menar 

vi att om det finns skillnader i hur stor yta företagen avsätter kan det finnas en risk för att 

intressenten inte få all information som behövs för att fatta kvalificerade beslut och således 

påverka kvalitén på den finansiella rapporten negativt.  

 Avsatt yta till diskontering och nuvärdesberäkning 5.2

 

Av företagens totalt tillgängliga yta i deras finansiella rapporter avsätts 0,09 % i kategorin 

Värdering i frågor som handlar om ersättning, 0,09 % i kategorin Värderingsfrågor av 

finansiell karaktär och 0,22 % i kategorin Värdering av övrig karaktär. Totalt avsätter alla 

undersökta bolagen tillsammans, i genomsnitt 0,39 % av deras totalt tillgängliga yta till 

information om nuvärdesberäkning, figur 4.2.1.  

5.2.1 Earnings management 

 

De kategorier som företagen avsätter minst yta till information om diskontering är – utifrån 

resonemanget om earnings management – de kategorier som företagen kan utnyttja för 

manipulering av resultat. Värdering i frågor som handlar om ersättning och Värderingsfrågor 

av finansiell karaktär är de kategorier som i störst grad kan vara utsatt för earnings 

management då företagen avsätter minst yta i dessa, se figur 4.2.1. Kategorin Värdering av 

övrig karaktär är den som företagen avsätter mest yta i och därför är risken för manipulering 

av resultatet minst i denna kategori.   

5.2.2 Agentteorin 

 

Med utgångspunkt i agentteorin kan de kategorier som får minst avsatt yta vara de som är 

mest riskfyllda för principalen då agenten kan agera i ett egenintresse. I kategorierna 

Värdering i frågor som handlar om ersättning och kategorin Värderingsfrågor av finansiell 

karaktär upplevs således störst risk för agentproblematik då företagen avsätter minst yta i 

dessa, se figur 4.2.1. I kategorin Värdering av övrig karaktär finns det minst risk, i relation 

till de två andra kategorierna, för agentproblematik.  

5.2.3 Informationsasymmetri 

 

Resonemanget om informationsasymmetri leder oss, likt tidigare, till att söka efter de 

kategorier som har minst yta avsatt för att identifiera möjlig förekomst av 
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informationsasymmetri. Då företagen avsätter mest information om diskontering i kategorin 

Värdering av övrig karaktär, enligt figur 4.2.1, i relation till de två andra kategorierna finns 

det en mindre risk för informationsasymmetri i denna kategori. I kategorierna Värdering i 

frågor som handlar om ersättning och Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätter 

företagen lika stor yta. Bägge dessa kategorier kan således ha en högre grad av 

informationsasymmetri.    

 Avsatt yta fördelat på företagsstorlek 5.3

 

I tabell 4.2.1 och figur 4.2.2 framgår det att totalt avsätter företag i gruppen Large Cap 0,4 % 

av deras totalt tillgängliga yta till information om diskontering. Motsvarande siffra i Mid Cap 

är 0,42 % och för Small Cap är motsvarande siffra 0,35 %. I kategorin Värdering av övrig 

karaktär avsätts, oavsett företagsstorlek, störst yta till information om diskontering. Large 

Cap avsätter 0,19 %, Mid Cap avsätter 0,22 % och Small Cap avsätter 0,23 %. Företag i Small 

Cap avsätter således störst yta i denna kategori och företag i Large Cap avsätter minst yta. I 

kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätter företag i genomsnitt, enligt tabell 

4.2.1, i Large Cap 0,08 %, Mid Cap 0,10 % och Small Cap 0,09 %. I kategorin Värdering som 

handlar om ersättning avsätter företag i Large Cap i genomsnitt 0,14 %, Mid Cap 0,1 % och 

Small Cap 0,04 %. Företag i Large Cap avsätter mer yta till information i kategorin Värdering 

i frågor som handlar om ersättning än vad företag i Small Cap gör. Företag i Small Cap 

avsätter större yta till information i kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär än vad 

företag i Large Cap gör. 

5.3.1 Signifikanstest 

 

Oavsett företagsstorlek kommer företag att avsätta, i genomsnitt, lika stor yta till information 

om diskontering i kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering av 

övrig karaktär. I kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning finns det dock 

skillnader som kan bero på vilken storlek företaget har. Med tabell 4.3.1 och tabell 4.3.2 kan 

vi säga att det signifikant skiljer sig i kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning 

mellan företag som tillhör gruppen Large Cap och Small Cap, Mid Cap och Small Cap och 

Small Cap och Large och Mid Cap. Utifrån tabell 4.2.1 presenteras att företag i Large Cap 

avsätter störst yta, 0,14 %, sedan kommer Mid Cap på 0,10 % och slutligen Small Cap på 0,04 

%. 

 

Som tidigare nämnt kan det föreligga risker om företagen avsätter mindre yta till information 

om diskontering. Utifrån empirin tabell i 4.2.1 ser vi att det finns skillnader mellan företagen i 

de olika kategorierna i hur stor yta som avsätts till information om diskontering. I avsnitt 4.3 

prövas hur signifikanta dessa skillnader faktiskt är och visar på att det, endast i kategorin 

Värderingsfrågor som handlar om ersättning finns skillnader som betrakta statistiskt 

signifikanta.    

5.3.1.1 Earnings management 

 

Utifrån resonemanget om earnings management är det svårt att urskilja några risker i 

kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering av övrig karaktär. 

Resultatet från signifikanstestet i avsnitt 4.3 indikerar lika avsatt yta oavsett företagsstorlek 

vilket gör det svårt att peka ut risken för förekomst av earnings management. Om vi istället 

tittar på Värderingsfrågor som handlar om ersättning finns det en signifikant skillnad som 

kan bero på företagsstorlek. Small Cap är de bolag som således identifieras som, i relation till 



 

 - 45 - 

Mid Cap och Large Cap, de bolagen med störst risk för earnings management. Large Cap är 

företag som i denna kategori kan ha minst risk för earnings management. Då inga skillnader 

kan påvisas i kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering av övrig 

karaktär får vi utifrån figur 4.2.1 en indikation om att störst risk för förekomsten av earnings 

management ser vi i kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär där samtliga företag 

oavsett företagsstorlek avsätter mindre yta till information om diskontering i relation till 

Värdering av övrig karaktär. 

5.3.1.2 Agentteorin 

 

Med utgångspunkt i agentteorin kan lite information om värdering med nuvärdesberäkning 

leda till högre grad av agentproblematik. Agenten kan ha ett egenintresse som inte är 

detsamma som principalen. För att undvika detta dilemma bör det oavsett företagsstorlek 

avsättas lika stor yta till information rörande diskontering. Vi lyckas med empirin att 

identifiera en kategori som upplevs påverkas av företagsstorlek beträffande avsatt yta i 

kategorin. Företag i gruppen Small Cap är de företag som sannolikt har störst 

agentproblematik baserat på empirin. Tabell 4.2.1 i kombination med avsnitt 4.3 visar på 

skillnader i kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning som betraktas som 

signifikanta. Agentproblematik i kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och 

Värdering av övrig karaktär är således lika då det inte finns några signifikanta skillnader i 

företagens avsatta yta. Då det i kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och 

Värdering av övrig karaktär inte finns några signifikanta skillnader som beror på företagens 

storlek finns det störst risk för agentproblematik, enligt figur 4.2.1, i kategorin 

Värderingsfrågor av finansiell karaktär satt i relation till Värdering av övrig karaktär. 

5.3.1.3 Informationsasymmetri 

 

Utifrån resonemanget om informationsasymmetri finns det risker förknippade med att agenten 

innehar mer information än principalen. Således är en mindre avsatt yta i relation till andra 

företag en indikator på risken att det kan förekomma informationsasymmetri. Företag i 

gruppen Small Cap i kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning är de som 

avsätter minst yta och utifrån resonemanget om informationsasymmetri därför kan ha störst 

förekomst av informationsasymmetri. Företag i Large Cap avsätter störst yta i denna kategori 

och således har minst förekomst av informationsasymmetri. I kategorierna Värderingsfrågor 

av finansiell karaktär och Värdering av övrig karaktär finns inga signifikanta skillnader 

mellan företagens avsatta yta vilket indikerar lika mycket eller lika lite förekomst av 

informationsasymmetri. Detta antyder att det finns störst risk för informationsasymmetri 

oavsett företagsstorlek, utifrån figur 4.2.1, i kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär 

vid en jämförelse med kategorin Värdering av övrig karaktär.      

 Avsatt yta fördelat på företagssektor 5.4

 

I Värdering av övrig karaktär avsätter samtliga sektorer större yta än i de andra kategorierna. 

De sektorer som i genomsnitt avsätter minst yta är Financials 0,18 % och Consumer Services 

0,19 %. Telecom avsätter störst yta med 0,39 %, sedan kommer Oil & Gas som avsätter 0,32 

%. Samtliga övriga sektorer ligger på mellan 0,2–0,3 % i genomsnittligt avsatt yta, tabell 

4.2.2. 

 

De företag som avsätter minst information i kategorin Värdering i frågor som handlar om 

ersättning är företag i sektor Oil & Gas som endast avsätter 0,01 % av deras totalt tillgängliga 
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yta till information om diskontering och nuvärdesberäkning. Företag i Health Care avsätter i 

samma kategori 0,04 % och Technology avsätter 0,04 % även Financials avsätter 0,04 %. De 

som avsätter mest yta i samma kategori är Telecom 0,17 %, Consumer goods och Industrials 

avsätter bägge i genomsnitt 0,15 %, Materials 0,12 % och Consumer services 0,10 %. 

 

I Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätter företag i Materials 0,06 % av deras totalt 

tillgängliga yta. Health Care, Consumer goods och Industrials avsätter alla 0,07 % i samma 

kategori. De företag som avsätter störst yta i denna kategori är Telecom 0,26 % och Financials 

0,13 %, tabell 4.3.2. 

5.4.1 Signifikanstest 

 

Det finns skillnader mellan företagen i hur mycket yta som avsätts till information om 

diskontering och kan utläsas från tabell 4.2.2 och figur 4.2.3. Avsnitt 4.4 visar på om dessa 

skillnader kan betraktas som signifikanta.   

5.4.2 Värdering i frågor som handlar om ersättning 

 

I tabell 4.4.2 framgår det att det föreligger signifikanta skillnader då vi jämför företagens 

avsatta yta i kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning. Företag i Industrials 

skiljer sig signifikant från företag i Financials, Technology och Health Care. Företag i 

Financials skiljer sig från företag i Industrials och Consumer goods. Företag i Consumer 

goods skiljer sig från Financials, Technology och Health Care. Företag i Health Care skiljer 

sig signifikant från företag i Industrials och Consumer goods. Utifrån tabell 4.4.2 tillsammans 

med tabell 4.2.2 framgår att företag i Industrials avsätter en signifikant större yta än företag i 

Financials, Technology och Health Care. Företag i Financials avsätter en signifikant mindre 

yta än företag i Industrials och Consumer goods. Företagen i Consumer goods avsätter en 

signifikant större yta än vad företagen i Financials, Technology och Health Care. Företagen i 

Health Care avsätter en signifikant mindre yta än vad företagen i Industrials och Consumer 

goods gör. 

5.4.3 Värdering i frågor av finansiell karaktär 

 

I tabell 4.4.3 framgår att det föreligger signifikanta skillnader då vi jämför avsatt yta i 

kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär. Företagen i Industrials skiljer sig från 

företagen i Financials. Det är endast mellan dessa sektorer som det finns signifikanta 

skillnader i företagens avsatta yta i denna kategori. Från tabell 4.2.2 ser vi att företag i 

Industrials avsätter mindre yta än företag i Financials i denna kategori. Det går inte att 

säkerställa några andra signifikanta skillnader i övriga sektorer. 

5.4.4 Värdering av övrig karaktär 

 

I bilaga sex framgår om det föreligger skillnader i hur stor yta företagen avsätter i kategorin 

Värdering av övrig karaktär. Tabell 4.4.1 visar på att det finns skillnader som är signifikanta i 

denna kategori men Tukeys test i bilaga sex visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader som beror på vilken sektor företagen tillhör. Oavsett sektorstillhörighet avsätter 

företagen, i genomsnitt, lika stor yta till information om nuvärdesberäkning i denna kategori 
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5.4.5 Alla kodade kategorier sammanslagna 

 

I tabell 4.4.4 framgår om det föreligger skillnader i hur stor yta företagen avsätter i alla 

kodade kategorier sammanslagna. Tabellen visar att Financials skiljer sig från Telecom, 

Technology skiljer sig från Telecom och Health Care skiljer sig från Telecom. Utifrån tabell 

4.2.2 tillsammans med tabell 4.4.4 framgår att företag i Telecom avsätter signifikant större yta 

än företag i Financials, Technology och Health Care. 

5.4.5.1 Earnings management 

 

Med resonemanget om earnings management som menar att företagsledningen har olika 

redovisningsmässiga tekniker till sitt förfogande att hantera sina inkomster på (Subramanyam  

2014, s. 108), kan det finnas störst risker i de kategorierna som företagen avsätter minst yta 

till information om diskontering i. 

 

I kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning finns det signifikanta skillnader i 

företagens avsatta yta. Risken med manipulering av resultatet kan vara som störst i de sektorer 

som avsätter minst yta i Värderingsfrågor som handlar om ersättning. Då företagen i sektor 

Financials, Technology och Health Care, enligt tabell 4.2.2 tillsammans med avsnitt 4.4, 

avsätter mindre yta än företag i Industrials är det i dessa sektorer som störst risk för earnings 

management. Sektorer som i relation till andra sektorer avsätter större yta kan således 

betraktas som mer trovärdiga 

 

Det föreligger även skillnader i Värderingsfrågor av finansiell karaktär som kan bero på 

sektorstillhörighet. Industrials avsätter signifikant mindre yta än vad företag tillhörande sektor 

Financials. Störst risk, baserat på empirin, utifrån resonemanget om earnings management 

finns i företag tillhörande sektor Industrials då dessa ställs i relation till Financials som 

avsätter störst yta. Vidare avsätter övriga företag i snitt lika stor yta vilket försvårar 

identifiering av risker förknippade med earnings management.  

 

I kategorin Värdering av övrig karaktär påvisas inga signifikanta skillnader i hur stor yta 

företagen avsätter till rapportering om diskontering. Om det förekommer mer eller mindre risk 

för earnings management är således svårt att säga. Om det förekommer manipulering av 

resultatet i denna kategori med diskontering som värderingsmetod är alla sektorer lika utsatta 

för det, alternativt att alla sektorer är lika lite utsatta för earnings management.   

 

En sammanslagning av alla kodade kategorier visar på skillnader som kan bero på 

sektorstillhörighet. Då Telecom avsätter signifikant större yta till information om diskontering 

än företag i Financials, Technology och Health Care är Telecom som sektor sannolikt mindre 

utsatt för earnings management än de som avsätter signifikant mindre yta. Financials, 

Technology och Health Care som avsätter mindre yta kan då, i högre grad vara utsatta för 

earnings management.  

 

Det föreligger skillnader i alla kategorier förutom i Värdering av övrig karaktär. De 

identifierade skillnaderna är de som indikerar större eller mindre risk för förekomsten av 

earnings management.  
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5.4.5.2 Agentteorin 

 

Det finns en risk i enlighet med agentteorin att agentens intresse inte är detsamma som 

principalen och således kan agenten utnyttja detta till sin fördel (Jensen & Meckling  1976, s. 

5). Således är, enligt vårt resonemang, de risker som finns kopplade till värderingstekniker 

mest aktuella i de kategorierna som företagen avsätter minst yta i relation till andra sektorer.  

 

I kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning finns det, baserat på tabell 4.2.2 och 

avsnitt 4.4 en större risk för agentproblematik i företag tillhörande sektor Financials, 

Technology och Health Care i jämförelse med företag tillhörande Industrials. Detta för att 

företag i Industrials avsätter större yta än företag tillhörande sektor Financials, Technology 

och Health Care. Agenten kan i enlighet med agentteorin då utnyttja denna situation till sin 

egen fördel vilket kan missgynna principalen (Jensen & Meckling  1976, s. 5).   

 

Det föreligger även skillnader i Värderingsfrågor av finansiell karaktär som ger upphov till 

samma problem som i kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning. De sektorer 

som uppfattas, enligt tabell 4.4.2 och avsnitt 4.4 som mest utsatta för agentproblematik är 

Industrials som avsätter signifikant mindre yta än Financials i kategorin i Värderingsfrågor av 

finansiell karaktär. De övriga sektorerna påvisar inga signifikanta skillnader varpå det är svårt 

att säga om det föreligger mer eller mindre mottaglighet för agentproblem i dessa sektorer. 

Det föreligger ändock på sådant vis att dessa sektorer avsätter i snitt lika stor yta i denna 

kategori till rapportering om diskontering. Slutsatsen utifrån detta ät att de företagen som 

avsätter lika stor yta är lika mycket eller lika lite utsatt för agentproblematik.     

 

I kategorin Värdering av övrig karaktär påvisas inga signifikanta skillnader mellan företag 

tillhörande olika sektorer. Skillnad mellan företagen i hur stor yta som avsätts är nödvändig 

för att kunna säga om företagen är mer eller mindre mottagliga för agentproblematiken. 

Företagen avsätter i genomsnitt lika stor yta till rapportering i denna kategori och det är det 

enda vi kan säga baserat på avsnitt bilaga sex.  

 

En sammanslagning av alla kodade kategorier visar på skillnader i hur stor yta företagen totalt 

avsätter till information om diskontering. Som tidigare resonemang identifierar vi 

agentproblem genom att identifiera de sektorer som i relation till varandra avsätter minst yta 

till denna information. Telecom är den sektor som avsätter störst yta totalt vilket leder oss till 

resonemanget att förekomsten av agentproblem är som minst i Telecom. Financials, 

Technology och Health Care är de sektorer som avsätter minst yta vid en sammanslagning av 

de kodade kategorierna. Dessa sektorer är således mest riskfyllda utifrån resonemanget om 

agentteorin.  

5.4.5.3 Informationsasymmetri  

 

Om agenten sitter på mer information än principalen så kan det uppstå informationsasymmetri 

(Pindyck & Rubinfeld  2013, s. 631). Likt ovanstående resonemang är skillnader i sektorernas 

avsatta yta något att betrakta som en indikator på ett problem som skulle kunna vara aktuellt. 

Om någon sektor avsätter en mindre yta i relation till en annan sektor till att kommunicera 

diskontering i samma kategori kan det finnas risk för avsaknad av information och således 

informationsasymmetri mellan agenten och principalen. 

   

I kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning finns det skillnader som utläses från 

tabell 4.4.2 och avsnitt 4.4. Företagen i sektor tillhörande Financials, Technology och Health 
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Care avsätter i relation till företag i sektor tillhörande Industrials mindre yta. Utifrån 

resonemanget om informationsasymmetri så är det troligare att företagen tillhörande 

Financials, Technology och Health Care har en större informationsasymmetri i relation till 

Industrials. De övriga kategorierna kan vi inte visa några signifikanta skillnader på.  

 

Det skillnader som föreligger i kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär öppnar 

också upp för misstanke om informationsasymmetri. Företagen tillhörande industrials avsätter 

i denna kategori mindre yta i relation till företag i tillhörande Financials. Utifrån tabell 4.4.2 

och avsnitt 4.4 kan vi således med teorin om informationsasymmetrin misstänka att företag i 

Financials har en lägre grad av informationsasymmetrin än företag tillhörande kategorin 

Industrials. Resterande sektorer finns det ingen bevisad signifikant skillnad mellan som kan 

visa på högre eller lägre grad av informationsasymmetri. 

 

Vi kan också med avsnitt 4.4 visa att det inte föreligger några signifikanta skillnader i 

kategorin Värdering av övrig karaktär. Utan en signifikant skillnad i avsatt yta kan vi inte 

säga med någon säkerhet att det kan finnas en högre eller lägre grad av 

informationsasymmetrin i denna kategori. Vi kan dock säga att företag i alla sektorer avsätter 

snarlik yta till rapportering i denna kategori och utifrån resonemanget om 

informationsasymmetri har alla företag lika hög eller låg grad av informationsasymmetri i 

sina finansiella rapporter.  

 

När vi slår samman alla kodade kategorier, som tidigare visats, uppstår det signifikanta 

skillnader i företagens avsatta yta. Men hjälp av teorin om informationsasymmetrin, tabell 

4.4.2 och avsnitt 4.4 så finns lägst risk för informationsasymmetri hos företag tillhörande 

sektor Telecom i relation till Financials, Technology och Health Care. I de övriga sektorerna 

finns inga signifikanta skillnader.               

 Kvalitativa egenskaper 5.5

5.5.1 Tillförlitlighet 

 

För att finansiell information ska vara användbar måste den vara tillförlitlig och användaren 

måste kunna förlita sig på att informationen är korrekt (IASB  2001 , p.31). Om företagen 

avsätter olika mycket yta till information om diskontering kan det betraktas som att det finns 

skillnader i den delgivna informationen och företag som avsätter stor yta kan betraktas som 

mer tillförlitliga än företag som avsätter liten yta.    

5.5.1.1 Totalt avsatt yta 

 

Figur 4.2.1 visar företagens totalt avsatta yta i respektive kategori. Med resonemanget om 

tillförlitlighet i enlighet med de kvalitativa egenskaperna (IASB  2001 , p.31) betraktas de 

kategorier som får minst avsatt yta som minst tillförlitliga. I kategorierna Värdering i frågor 

som handlar om ersättning och Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätter företagen i 

genomsnitt mindre yta än vad de gör i kategorin Värdering av övrig karaktär. Högst grad av 

tillförlitlig information finns således i Värdering av övrig karaktär och lägst grad av 

tillförlitlighet hittar vi i kategorierna Värdering i frågor som handlar om ersättning och 

Värderingsfrågor av finansiell karaktär 
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5.5.1.2 Företagsstorlek  

 

Avsnitt 4.3 visar på de skillnader som finns i avsatt yta i kategorin Värdering i frågor som 

handlar om ersättning. Företag i gruppen Small Cap är den grupp som i denna kategori kan 

misstänkas delge minst tillförlitlig information till sina intressenter och företag i Large Cap 

ger således mest tillförlitlig information. I kategorierna Värderingsfrågor av finansiell 

karaktär och Värdering av övrig karaktär finns ingen signifikant skillnad i avsatt yta. Detta 

gör att företag, oavsett storlek ger lika tillförlitlig eller icke tillförlitlig information till den 

som läser företagets finansiella rapport.    

5.5.1.3 Företagssektor 

 

I kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning kan vi från tabell 4.2.2 och avsnitt 

4.4 se att tillförlitligheten är bäst i företag som finns i sektor Industrials och Consumer goods i 

relation till Financials, Technology och Health Care. De övriga sektorerna som betraktas ha 

samma genomsnittligt avsatt yta anses således vara lika tillförlitliga i relation till varandra. I 

kategorin Värderingsfrågor av finansiell karaktär utifrån tabell 4.2 och avsnitt 4.4 har företag 

tillhörande sektor Industrials minst tillförlitlig information i relation till Financials som har 

bättre tillförlitlighet i sin information. Övriga sektorer har i genomsnitt lika stor avsatt yta 

vilket innebär lika tillförlitlig eller icke tillförlitlig information i dessa företag utifrån 

resonemanget om tillförlitlighet. Kategorin Värdering av övrig karaktär visar inte några 

signifikanta skillnader mellan företagssektorerna. Avsaknad av signifikanta skillnader visar 

således på lika tillförlitlig eller lika icke tillförlitlig information i denna kategori mellan 

företagssektorerna. En sammanslagning av alla kategorier resulterar i signifikanta skillnader 

mellan företag tillhörande sektor Financials, Technology och Health Care som anses ha sämst 

tillförlitlighet och företag i Telecom som har bäst tillförlitlighet. Företag i övriga sektorer har 

inga signifikanta skillnader och således ger dessa bolag lika tillförlitlig eller icke tillförlitlig 

information. 

5.5.2  Jämförbarhet  

 

Användare måste ges möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter med avseende 

på finansiell ställning och resultat (IASB  2001 , p. 39). För att detta ska kunna luppfyllas bör 

företagen avsätta lika stor eller liten yta för att läsaren av olika finansiella rapporter ska kunna 

jämföra dessa mellan varandra.  

5.5.2.1 Totalt avsatt yta 

 

För att information ska vara användbar så ska den i enlighet med den kvalitativa egenskapen 

jämförbarhet vara jämförbar (IASB  2001 , p. 39). Utifrån figur 4.2.1 ser vi skillnader i hur 

stor yta företagen avsätter till information om diskontering i de olika kategorierna. 

Jämförbarheten betraktas utifrån detta resonemang som god mellan kategorierna frågor som 

handlar om ersättning och Värderingsfrågor av finansiell karaktär. Jämförbarheten mellan 

kategorin Värdering av övrig karaktär och kategorierna frågor som handlar om ersättning 

och Värderingsfrågor av finansiell karaktär är sämre. Olika avsatt yta indikerar utifrån 

resonemanget om jämförbarhet att det är svårt att jämföra informationen som då blir mindre 

användbar för läsaren av företaget finansiell rapport.  

5.5.2.2 Företagsstorlek  
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I kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning avsätter företagen, beroende på 

företagsstorlek olika stor yta till information om diskontering. Detta främjar inte den 

kvalitativa egenskapen jämförbarhet som då försämras på grund av olika mycket avsatt yta. 

Beroende på om företaget tillhör gruppen Large Cap, Mid Cap eller Small Cap så kommer 

företagen att avsätta olika stor yta till information om diskontering i kategorin Värdering i 

frågor som handlar om ersättning vilket kan ge en negativ påverkan på jämförbarhet. I 

kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering av övrig karaktär finns 

ingen signifikant skillnad i avsatt yta varpå vi menar att jämförbarheten är bättre i dessa 

kategorier då jämförelse görs mellan företag av olika storlek.  

5.5.2.3 Företagssektor 

 

Sektorstillhörighetens påverkan på företagens avsatta yta i de kodade kategorierna finns i 

avsnitt 4.4. I kategorin Värderingsfrågor som handlar om ersättning kan jämförbarheten 

betraktas som sämre mellan företag tillhörande sektor Industrials och Consumer goods när de 

placeras i relation till Financials, Technology och Health Care. De övriga sektorerna som vi 

inte kan påvisa några signifikanta skillnader i bör utifrån detta resonemang ha de 

förutsättningar som krävs för en bra jämförbarhet i denna kategori. Tabell 4.2 och avsnitt 4.4 

visar tillsammans på att, i kategorin Värderingsfrågor av finansiell så finns det mindre bra 

förutsättningar för jämförbarhet mellan företag tillhörande Industrials och Financials då dessa 

sektorer visar skillnader i avsatt yta. Då vi inte kan visa på skillnader i de övriga sektorerna är 

förutsättningarna för god jämförbarhet bättre mellan dessa. Vi kan inte utifrån bilaga sex visa 

på några skillnader mellan företagssektorerna i kategorin Värdering av övrig karaktär. Det 

bör således finnas goda förutsättningar för bra jämförbarhet mellan alla sektorer i denna 

kategori. En sammanslagning av alla kodade kategorierna visar utifrån avsnitt 4.4 och tabell 

4.2 att lägst grad av jämförbarhet finns mellan företag tillhörande sektor Telecom och företag 

tillhörande sektor för Financials, Technology och Health Care. 
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6 Slutsats och avslutande diskussion 

 Slutsats 6.1

 

Företagen avsätter olika stor yta till information om diskontering och nuvärdesberäkning. 

Konsekvent genom analysen förs resonemanget att, om företagen avsätter en liten yta i 

relation till andra företag kan detta ha en negativ inverkan på den finansiella rapportens 

kvalité utifrån argumentation om agentteorin, informationsasymmetrin och earnings 

management, samt den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet. I resonemanget kring den 

kvalitativa egenskapen, jämförbarhet, är det istället en nackdel att företagen avsätter olika stor 

yta.  

6.1.1 Slutsatser om företagens avsatta yta 

 

Studien har resulterat i information som visar på olika stor yta som avsätts i de olika 

kategorierna. Slutsatsen som kan dras av detta är att: den kvalitativa egenskapen jämförbarhet 

inte uppfylls mellan de kodade kategorierna, således kan den finansiella rapportens kvalité 

påverkas negativt. Vidare visar studien på att företagen avsätter olika stor yta i de olika 

kategorierna. Detta indikerar, med resonemanget om agentteorin, informationsasymmetrin 

och earnings management, samt den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet, att kategorier med 

större avsatt yta till information om diskontering och nuvärdesberäkning kan anses mindre 

riskfyllda.  

6.1.2 Slutsatser om skillnader i företagens avsatta yta  

 

Studien har också visat på skillnader i hur mycket yta som företagen avsätter i de olika 

kategorierna beroende på sektorstillhörighet eller vilken storlek företaget har. Slutsatser som 

kan dras utifrån detta med resonemanget om agentteorin, informationsasymmetrin och 

earnings management, samt den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet som utgångspunkt är 

att: de företag som, uppdelat på sektorer och företagsstorlek, inom respektive kategori som 

avsätter minst yta är de som kan misstänkas ha störst inbyggda risker vilket kan leda till en 

negativ inverkan på den finansiella rapporten. Ytterligare en slutsats utifrån studien är att 

olika avsatt yta i de olika kategorierna vid en uppdelning i företagsstorlek och sektor har en 

negativ påverkan på den kvalitativa egenskapen jämförbarhet och kan således leda till 

försämrad finansiell rapport. 

 Reflektion över studien 6.2

 

Av de undersökta företagen avsätts störst yta till rapportering om nuvärdesberäkning i 

kategorin Värdering av övrig karaktär. I relation till kategorierna Värderingsfrågor som 

handlar om ersättning och Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätts det relativt mycket 

information i kategorin Värdering av övrig karaktär, figur 4.2.1. Mindre yta till information 

om diskontering och nuvärdesberäkning i vissa kategorier kan bero på flertalet faktorer men 

en orsak kan vara att IFRS kräver mindre detaljer i standarder som hamnar i kategorierna 

Värderingsfrågor som handlar om ersättning och Värderingsfrågor av finansiell karaktär. 

Mindre information bör enligt teorin om informationsasymmetri och agentteorin skapa 

förutsättningar för manipulering av resultat, det vill säga earnings management. Detta kan 

betraktas som en vägledning för framtida studier som då kan undersöka graden av earnings 

management, informationsasymmetrin och eventuellt en agentproblematik. Vidare använder 
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sig företagen av diskontering och avsätter en relativt stor yta till information om det i 

Värdering av övrig karaktär där standarder såsom Nedskrivningar, Avsättningar och Leasing 

finns med som underkategorier. Om det beror på att IFRS ställer högre krav i dessa standarder 

kan studien inte svara på men det är klart att företagen avsätter större yta till information om 

diskontering dessa standarder.  

 

Vi söker att med en deduktiv ansats förklara hur stor yta företagen på NASDAQ Stockholm 

avsätter till information om diskontering och nuvärdesberäkning. Störst yta avsätter företagen 

i kategorin Värdering av övrig karaktär. I kategorierna Värdering i frågor som handlar om 

ersättning och Värderingsfrågor av finansiell karaktär avsätter företagen minst yta. I 

kategorin Värdering i frågor som handlar om ersättning avsätter företagen i Large Cap störst 

yta, Mid Cap kommer efter Large Cap och företag i Small Cap avsätter minst yta. Vad detta 

beror på går endast att spekulera i. Det ser dock ut som att större företag avsätter större yta än 

mindre företag till information om nuvärdesberäkning i kategorin Värdering i frågor som 

handlar om ersättning. I kategorierna Värderingsfrågor av finansiell karaktär och Värdering 

av övrig karaktär påverkas inte den avsatta ytan av företagens storlek. Uppdelning av 

företagen i sektorer visar på tydligare skillnader vilket säger oss att sektorstillhörigheten har 

en större påverkan än vad företagsstorleken har. Olika sektorer avsätter olika stora ytor. 

Konstateringen av vilka sektorer som avsätter minst respektive störst yta till information om 

diskontering och nuvärdesberäkning i respektive kategori, kan underlätta för framtida studier 

att fokusera på de områden som denna studie uppmärksammat. 

 Förslag till fortsatt forskning 6.3

 

Vi har kvantifierat den avsatta ytan hos företag av olika storlek och sektorstillhörighet och 

visat på vart det finns signifikanta skillnader mellan företagens rapportering om diskontering.  

Fortsatt forskning på området bör koncentrera sig på den informationen som företagen delger 

sina intressenter för att identifiera förekomsten av earnings management, 

informationsasymmetrin och eventuellt en agentproblematik. Framtida studier bör fokusera på 

ett mindre antal företag för att möjliggöra en sådan undersökning. Med denna studie 

rekommenderas att fokusera på de områden som företagen avsätter minst yta till 

informationen då de i dessa områden kan finnas extra benägenhet till manipulering av resultat 

om företagsledningen ges den möjligheten. Vidare kan framtida studier undersöka om 

huruvida graden av kvalitativ information påverkas av den avsatta ytan. En sådan studie 

skulle kunna uppmärksamma intressenter om de underliggande risker som förknippas med 

nuvärdesberäkning som är viktigt för att kunna fatta kvalificerade beslut baserade på 

företagsledningens uppskattningar i frågor som rör diskontering. Vidare bör framtida studier 

se över de standarder som tillåter diskontering av IFRS och se om upplysningskraven ställda 

av olika standarder påverkar företagens avsatta yta eller om det är standarder med låga 

upplysningskrav där företagen frivilligt väljer att ge mycket information. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Undersökta företag 

 

Bilaga 1 visar de företag som vi använt oss av i studien uppdelade på företagsstorlek. De 

företag som inte har brutet räkenskapsår har vi använt oss av företagens finansiella rapport för 

räkenskapsåret 2015 och för företag med brutet räkenskapsår 2014/2015.  

 
Large Cap-företag 

AAK 

Ahlsell 

Alfalaval 

Assa Abloy 

Atlas Copco 

Atrium Ljungberg 

Attendo 

Avanza 

Axfood 

Axis 

Balder 

Betsson 

Billerud Korsnäs 

Boliden 

Bravida 

Castellum 

Com Hem 

Dometic 

Electrolux 

Elekta 

Ericsson 

Fabege 

Fingerprints 

Getinge 

Handelsbanken 

Hemfosa 

Hexagon 

Hexpol 

HM 

Holmen 

Hufvudstaden 

Husqvarna 

ICA Gruppen 

Industrivärden 

Indutrade 

Intrum 

Investor 

JM 

Kindred 

Kinnevik 

Klövern 

Kungsleden 

Latour 

Lifco 

Mid Cap-företag 

Acando 

Addlife 

Addnode 

Addtech 

Alimak Group 

AQ Group 

Arcam 

BB Tools 

Beijer Alma 

Beijer Ref 

Besqab 

Bilia 

BioGaia 

Biotage 

Bufab 

Bulten 

Bure 

Byggmax 

Camurus 

Capio 

Catella 

Catena 

Clas Ohlson 

Cloetta 

CLX Communications 

Concentric 

Coor Service Mngmt 

Corem 

Creades 

D Carnegie 

Diös Fastigheter 

Duni 

Dustin 

East Capital Explorer 

Elanders 

Elteli 

Fast Partner 

Fenix Outdoor 

Gränges 

Gunnebo 

Haldex 

Hansa Medical 

HEBA 

HiQ 

Small Cap-företag 

Active Biotech 

AllTele 

Anoto Group 

Arise 

Avega Group 

B3IT 

Bactiguard Holding 

BE Group 

Beijer Electronics 

Bergs Timber 

BioInvent International 

Björn Borg 

Bong 

Boule Diagnostics 

BTS Group 

C - Rad 

CellaVision 

Concordia Maritime 

Consilium 

CTT - Systems 

Dedicare 

DGC One 

Doro 

Duroc 

Edgeware 

Electra Gruppen 

Elos Medtech 

Endomines 

Enea 

Eniro 

Eolus Vind 

Episurf 

eWork Group 

Feelgood 

FormPipe 

G5 Entertainment 

GHP Specialty Care 

Havsfrun Investment 

Hexatronic Group 

Image Systems 

Intellecta 

Kabe 

Karolinska Development 

Knowit 
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Large Cap-företag 

Loomis 

Lundbergföretagen 

Lundin Petroleum 

Melker Schörling 

MTG 

NCC 

NetEnt 

NIBE 

Nobia 

Nordea 

Pandox 

PEAB 

Ratos 

Resurs Holding 

SAAB 

Sagax 

Sandvik 

SCA 

SEB 

Securitas 

Skanska 

SKF 

SOBI 

SSAB 

Sweco 

Swedbank 

Swedish Match 

Tele 2 

Telia 

Thule 

Trelleborg 

Volvo 

Wallenstam 

Wihlborg 

ÅF 

Mid Cap-företag 

HMS Network 

Hoist Finance 

Humana 

IAR Systems 

Invisio Communications 

Inwido 

ITAB 

Kappahl 

Karo Pharma 

Lagercrantz Group 

Lindab International 

Medivir 

Mekonomen 

Munksjö 

Mycronic 

Nederman Holding 

Net Insight 

New Wave 

Nobina 

Nolato 

Nordax Group 

NP3 Fastigheter 

OEM International 

Opus Group 

Orexo 

Oscar Properties 

Probi 

Qliro Group 

RaySearch Laboratories 

Recipharm 

Rezidor Hotel Group 

SAS 

Scandi Standard 

Scandic Hotels Group 

Sectra 

Sensys Gatso Group 

SkiStar 

Svolder 

Systemair 

Tethys Oil 

TF Bank 

Tobii 

Traction 

Transcom Worldwide 

Troax 

VBG Group 

Victoria Park 

Vitec Software Group 

Vitrolife 

Volati 

Vostok New Ventures 

Wilson Therapeutics 

Xvivo Perfusion 

Öresunds 

Small Cap-företag 

Lammhults Design Group 

Malmbergs elektriska 

MedCap 

Micro Systems 

Midsona 

Midway 

Moberg Pharma 

MQ Holding 

Mr Green _ Co 

MSC Group 

MultiQ 

NAXS 

NeuroVive 

NGS Group 

Nordic Mines 

NOTE 

Novestra (Strax) 

Novotek 

Oasmia Pharmaceutical 

Odd Molly 

Ortivus 

Poolia 

Precise Biometrics 

Prevas 

Pricer 

Proact 

Profilgruppen 

Rejlers 

RNB Retail 

Rottneros 

Seamless Distribution 

Semcon 

SinterCast 

Softronic 

Sportamore 

Stockwik 

Studsvik 

Svedbergs 

Swedol 

TradeDoubler 

Trention 

Uniflex 

Venue Retail Group 

Viking Supply Ships 

Wise Group 

XANO Industri 
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Bilaga 2 – Bortfall 

 

Bortfallsanalysen 2.8.1 innehåller företagen presenterade i tabell, bilaga två. Dessa företag har 

delats upp i företagsstorlek och sedan i orsak till varför bolaget föll bort från studien. 

 

Large Cap-företag 

 

Använder inte IFRS 

ABB Ltd 

 

Ingen årsredovisning på 

svenska 

AstraZeneca 

Autoliv 

Lundin Mining 

Millicom 

Stora Enso 

Tieto 

Bonava 

 

PDF oläsbar för Nvivo 

Collector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mid Cap-företag 

 

Ingen årsredovisning på 

svenska 

Cavotec 

EnQuest 

Lucara Diamond Corp 

Lundin Gold 

NGEx Resources 

Nordic Waterproofing 

Oncopeptides 

Oriflame 

Platzer Fastigheter Holding 

 

Ingen tillgänglig 

årsredovisning 

Africa Oil 

Alligator Bioscience 

Black Pearl Resources 

SEMAFO 

Internationella Engelska 

Skolan 

Serneke Group 

 

PDF oläsbar för Nvivo 

AcadeMedia 

 

Small Cap-företag 

 

Ingen årsredovisning på 

svenska 

Arctic Paper 

Black Earth Farming 

Etrion Group 

Trigon Agri 

 

PDF oläsbar för Nvivo 

Garo AB 
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Bilaga 3 - Exempelkodning 

 

Villkor för att text ska kodas på visst sätt är att stycket, meningen eller ordet finns under en 

rubrik benämnd enligt underkategori. Saknas rubrik styr innehållet placeringen av kodningen. 

Rubriken är det styrande vid svårtolkat innehåll annars är styckets eller meningens innehåll 

det styrande. Enstaka kodade ord styrs av rubrik. 

 

Kategori Underkategori 
Kodat företag/ 

sökord 
Sida Exempel 

Värdering i 

frågor som 

handlar om 

ersättning 

Värdering av ersättning 

till ledning, styrelse 

och anställda 

Duroc/Diskont* 33 

Förmåner som förfaller mer än 12 

månader efter rapportperiodens slut 

diskonteras. 

Värdering i 

frågor som 

handlar om 

ersättning 

Förmånsbestämda 

utfästelser 
Alfalaval/Diskont* 126 

Kostnaden för förmånsbestämda 

utfästelser påverkas av flera faktorer 

som ligger utanför bolagets kontroll, 

såsom diskonteringsräntan, 

avkastningen på 

förvaltningstillgångarna, framtida 

löneökningar, medellivslängdens 

utveckling och skadefrekvensen i 

sjukvårdsplaner. 

Värdering i 

frågor som 

handlar om 

ersättning 

Förvaltningstillgångar SAS/Diskont* 60 

De ska återspegla det ekonomiska 

sambandet mellan faktorer såsom 

inflation, löneökningstakt, 

avkastning på förvaltningstillgångar 

och diskonteringsränta. 

Värdering i 

frågor som 

handlar om 

ersättning 

Löner, andra 

ersättningar och sociala 

kostnader 

Addnode/Nuvärde* 52 

Vid beräkningen av marknadsvärdet 

för aktiesparprogrammet har 

Addnode Group använt sig av 

allmänt vedertagna 

värderingsprinciper. Det beräknade 

marknadsvärdet vid början av 

intjänandeperioden i juni 2011 

uppgick till 30,60 SEK per aktie, 

vilket huvudsakligen byggde på 

marknadsnoterade aktiekurser under 

de fem sista handelsdagarna i maj 

2011 samt nuvärdesberäkning av 

Addnode Groups antaganden om 

framtida utdelningar under 

intjänandeperioden. 

Värdering i 

frågor som 

handlar om 

ersättning 

Pension Consilium/Nuvärde* 41 

Den skuld som redovisas i 

balansräkningen avseende 

förmånsbestämda pensionsplaner är 

nuvärdet av den förmånsbestämda 

förpliktelsen på balansdagen minus 

verkligt värde på 

förvaltningstillgångarna. 
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Kategori Underkategori 
Kodat företag/ 

sökord 
Sida Exempel 

Värdering 

av 

finansiell 

karaktär 

Finansiella 

instrument Electrolux/Diskont* 119 

För instrument där ett tillförlitligt pris 

inte finns tillgängligt på marknaden har 

kassaflöden diskonterats med hjälp av 

deposit/ swapkurvan för 

kassaflödesvalutan. 

Värdering 

av 

finansiell 

karaktär 

Finansiella intäkter 

och kostnader AAK/Diskont* 52 

Finansiella kostnader består av 

räntekostnader på lån, effekten av 

upplösning av nuvärdesberäkning av 

avsättningar, nedskrivning av finansiella 

tillgångar samt sådana förluster på 

säkringsinstrument som redovisas i årets 

resultat. 
Värdering 

av 

finansiell 

karaktär 

Finansiella 

tillgångar och 

skulder 
Skanska/Diskont* 79 

Skulder som på grund av diskontering 

redovisas som räntebärande är 

medtagna bland kortfristiga skulder då 

de betalas inom verksamhetscykeln. 

Värdering 

av 

finansiell 

karaktär 

Ränteintäkter och 

räntekostnader AllTele/Diskont* 32 

När värdet på en fordran har gått 

ner, minskar koncernen det 

redovisade värdet till det 

återvinningsbara värdet, vilket 

utgörs av bedömt framtida 

kassaflöde, diskonterat med den 

ursprungliga effektiva räntan för 

instrumentet, och fortsätter att 

lösa upp diskonteringseffekten 

som ränteintäkt. 
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Kategori Underkategori 
Kodat företag/ 

sökord 
Sida Exempel 

Värdering 

av övrig 

karaktär 

Avsättningar/Eventual

förpliktelser/Garantiåt

aganden 

SKF/Nuvärde* 105 

Avsättningen i 

balansräkningen utgörs av 

nuvärdet av de 

förmånsbestämda 

förpliktelserna 

Värdering 

av övrig 

karaktär 

Immateriella och 

materiella 

anläggningstillgångar 

Betsson/Diskont

* 
36 

Dessa tillgångar bedöms ha 

en nyttjandeperiod vars slut 

inte är avgjort och att dess 

värde därmed består så 

länge det förväntade 

diskonterade nettoinflödet 

från den immateriella 

tillgången minst motsvarar 

dess bokförda värde. 

Värdering 

av övrig 

karaktär 

Leasing 
Axfood/Nuvärde

* 
79 

Vid redovisning av 

finansiell leasing redovisas 

tillgången som en 

anläggningstillgång i 

koncernens rapport över 

finansiell ställning och 

värderas initialt till det 

lägsta av leasingobjektets 

verkliga värde och nuvärdet 

av minimileasingavgifterna 

vid ingången av avtalet. 

Värdering 

av övrig 

karaktär 

Nedskrivningar 
Axfood/Diskont

* 
81 

Vid beräkning av 

nyttjandevärdet diskonteras 

framtida kassaflöden som 
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Bilaga 4 – Tukeys test i kategorin Värdering i frågor som 
handlar om ersättning 
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Bilaga 5 – Tukeys test i kategorin Värderingsfrågor av finansiell 
karaktär 
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Bilaga 6 – Tukeys test i kategorin värdering av övrig karaktär 
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Bilaga 7 – Tukeys test i alla kategorier sammanslagna 
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