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Abstract 

 

This study focuses on the ten most valued groups on the Nasdaq Stockholm exchange and 

their reported results for the period of 2009-2015. The purpose of the study was to investigate 

correlation between reported results on different levels and the progress of the share prices. 

Using Pearson’s correlation coefficient I was able to compare operating profit, net result and 

other comprehensive income to one another. I found that operating profit and net result came 

very close to each other, whilst other comprehensive income fell behind.  As it seems, share 

prices are affected by a numerous of variables, not only by reported results and earnings. 
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1. Inledning  
 

I det inledande kapitlet ges en introduktion och redogörelse för uppsatsens ämne samt en 

diskussion kring identifiering av problem och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Intäkter och kostnader lägger grunden för en resultaträkning. Hur den ska se ut och vad som 

ska inkluderas i resultaträkningen har länge varit ett flitigt debatterat område inom 

redovisningen. För noterade bolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med de 

internationella kraven är diskussionen särskilt intensiv. Den brinnande punkten rör i första 

hand när intäkter och kostnader ska realiseras och därmed tas upp i ett bolags resultaträkning 

(Bedford, 1951). Dagens resultaträkning formades under tidigt 1900-tal av Dickinson (1904) 

som aktivt arbetade med redovisning men tröttnade på de otydligheter som fanns kring 

bolagens redovisning av intäkter och kostnader. Givetvis ser den inte likadan ut idag som för 

över hundra år sedan, men själva grunden är densamma. 

Sedan Dickinson (1904) och Bedford (1951) har redovisningen fortsatt att utvecklas och 

under åren 1973-2001 gavs redovisningsstandarder ut av International Accounting Standards 

Committee (IASC). Standarderna fick då namnet International Accounting Standards (IAS) 

med efterföljande nummer, exempelvis IAS 1. Målgruppen för denna typ av 

redovisningsstandard har varit och är fortfarande börsnoterade bolag. Främsta syftet med 

standarderna är att harmonisera redovisningen och därigenom öka jämförbarheten mellan 

olika länder. 2001 ersattes IASC med International Accounting Standards Board (IASB), 

vilket även medförde att IAS blev International Financial Reporting Standards, IFRS, men de 

nya standarderna, IFRS, riktar sig även dessa till börsnoterade bolag. Både IAS och IFRS 

genomgår ständigt revideringar och utvecklas hela tiden (IFRS, 2012).  

En redovisningsstandard som varit under ständig utveckling är IAS 1 vilken avser strukturen 

för de finansiella rapporterna och vilka delar som ska finnas med samt hur dessa skall 

presenteras. I IAS 1 klargörs att finansiella rapporter ska vara strukturerade och representativa 

för ett bolag med avseende på finansiell ställning och prestation. Dessutom ska rapporten ge 

information om bolaget på ett sådant sätt att informationen är användbar för intressenter och 

därigenom kan ligga till grund för ekonomiska beslut (IAS 1, IFRS 2012).  De delar som ska 

finnas representerade i rapporten är Tillgångar, Skulder, Eget kapital, Intäkter, Kostnader, 
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Minoritetsintressen samt Kassaflöde. Tillsammans med noter ska dessa punkter ligga till 

grund för hur framtiden kan komma att se ut för bolaget. IAS 34 är en standard framtagen av 

IASC som också rör själva upplägget för de finansiella rapporterna, men medan IAS 1 

fokuserar på bolagens årsredovisningar så riktar sig istället IAS 34 in på bolagens 

delårsrapportering och hur de strukturellt ska presenteras. Delårsrapporteringen har dock 

mycket gemensamt med den struktur för årsredovisningen som IAS 1 redogör för. Delarna 

som ska finnas med är balans – och resultaträkning, övrigt totalresultat, förändringar i eget 

kapital, kassaflöde, noter samt jämförande period. Oavsett om det gäller en delårsrapport eller 

en rapport för hela räkenskapsåret så ger man intressenter möjlighet att följa utvecklingen på 

ovanstående punkter vilket betyder att den information som återfinns i rapporterna mycket väl 

kan komma att ligga till grund för investeringar (IAS 34, IFRS 2012). 

IAS 1 har vid flertalet tillfällen reviderats (IAS 1, IFRS 2012) och senast var 2011 då den 

stora nyheten framförallt handlade om hanteringen av övrigt totalresultat. IAS 1 klargör att 

resultaträkningen ska innehålla väsentlig information om bolagets intäkter och kostnader samt 

presentera ett resultat för perioden som rapporten avser. Dessutom ska jämförelsetal från 

föregående års period finnas med (IAS 1, IFRS 2012). Resultaträkningen delas upp i flera 

delar där vanliga ”delresultat” som presenteras kan vara Bruttoresultat, Rörelseresultat, 

Resultat efter finansiella poster, Periodens resultat, Övrigt totalresultat samt Totalresultat. De 

sista två resultaten ska dessutom särredovisas som en egen rapport - Totalresultat (IAS 1, 

IFRS 2012). Det finns därmed ett flertal resultatmått att ta ställning till i en finansiell rapport. 

Detta gör att intresset väcks för att undersöka vilka av de olika redovisade resultaten i 

bolagens resultaträkningar som framstår som mest intressant.   

 

1.2 Problemdiskussion 

De ändringar som applicerats med avseende på bolagens redovisning av resultatpåverkande 

poster har gjorts för att göra redovisningen mer jämförbar och transparant. Samtidigt har 

kritik riktats från olika håll på hur redovisningen av intäkter och resultat tillåts hanteras i 

bolagens resultaträkningar. Generella redovisningsprinciper ger användarna en viss frihet i att 

själva tolka hur principerna ska tillämpas i praktiken viket skapar utrymme för feltolkningar. 

Samtidigt som jämförbarheten för intäkter över tid försvåras i och med valutakursers 

utveckling, vilket kan leda till att resultaträkningen inte fungerar som den värdemätare utåt 

sett som bolaget hoppats på (Hendriksen & van Breda, 1992, s. 309). De som i första hand 

intresserar sig för bolagens finansiella rapporter är aktieägare, långivare, anställda, kunder, 
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statliga myndigheter samt nya tilltänkta investerare. Det är fullt möjligt att alla olika 

intressenter inte har samma behov av information, men all information som kan anses vara 

väsentlig och relevant ska finnas med. Börsnoterade bolag har av naturliga skäl ett stort antal 

intressenter, dels för att bolagen är publika men också för att många investerar i bolagen. Just 

investeringarna är en viktig hörnsten för de noterade bolagen då de i många fall är helt 

beroende av externa investerare för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Bolagens 

aktier och hanteringen av dessa blir i många fall därför en nyckel till framgång (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson, 2013, s. 22-29). Bolagets aktiekurs speglar i mångt och mycket den tilltro 

som intressenter och investerare har gentemot bolaget. Vad som presenteras i de finansiella 

rapporterna, både delår och helår, kan till viss del antas vara det främsta forumet för bolagen 

att informera både gamla och nya intressenter om bolagets operationella verksamhet (Godfrey 

et. al, 2010, s. 109-110) och (Claesson, 1987).  

Som redan konstaterats består bolagens resultatrapportering av ett flertal olika mått som alla 

ger information om intäkter och kostnader på en specifik nivå. Det är heller inte en omöjlighet 

att olika intressenter intresserar sig olika mycket för respektive resultatnivå. Där ett scenario 

skulle kunna vara att en privatperson intresserar sig för årets resultat medan ett investment-

bolag istället lägger mer fokus på rörelseresultat. Båda intressenterna känner sig nöjda med 

vad de får ut för information, men vilket av resultatmåtten har sedan det största sambandet 

med hur aktiekursen (och indirekt avkastningen) utvecklas?  

Dhaliwal et. al (1999) undersökte sambandet mellan bolags redovisade resultat på olika nivåer 

och hur dessa kunde förklara aktiekursens utveckling. Extra intressant i denna studie var att 

periodens resultat ställdes mot övrigt totalresultat. Studien visade på att periodens resultat 

hade klart starkare samband med hur aktiekursen utvecklades jämfört med övrigt totalresultat. 

Samtidigt säger Fama (1965) att aktiekursen inte påverkas nämnvärt av i vilken form 

resultatet presenteras utan att aktiekursen kan jämföras med att singla slant vilket innebär att 

chansen för upp – och nedgång är lika stor.  

Genomförandet av min studie var därför extra intressant ur två aspekter. Dels för att Dhaliwal 

et. al (1999) inte omfattade svenska noterade bolag, men också för att IASB utvecklat övrigt 

totalresultat som koncept och att det fått ta allt större plats i bolagens resultatredovisning. 

Tidigare redovisades det som ett kort avsnitt under periodens resultat, men numera redovisas 

detta som ett eget avsnitt i resultaträkningen. Detta kan tolkas som att IASB vill lyfta fram 

betydelsen av det övriga totalresultatet, vilket skapade ytterligare underlag för min 

undersökning av resultatmåttens betydelse. 
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Mängden tillgänglig information på redovisningsbasis har blivit allt större samtidigt som 

internet ger den möjligheten att spridas till världens alla hörn på ett snabbare sätt än vad som 

tidigare varit möjligt. Investerare och intressenter, oavsett storlek, blir överrösta av olika 

resultat som ska tolkas och analyseras. Chansen att det tolkas och analyseras lika av alla givet 

samma förutsättningar är minimal Lo (2004) och som följd av detta tillkommer svårigheten att 

avgöra vilken information som kan kopplas till de beslut som tas. Bolagens aktiekurs speglar 

till viss del vilka beslut olika intressenter tar, frågan är vilket resultatmått som ligger till grund 

för hur aktiekursen utvecklas.  

 

1.3 Syfte 

Utifrån den bakgrund och problemdiskussion som tidigare diskuterats har följande syfte 

formulerats: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika resultatmått och 

aktiekursutveckling hos noterade bolag på Stockholmsbörsen. 

 

1.4 Problemformulering 

Utifrån bakgrunden och syftet har följande frågeställning undersöks: 

- Vilket resultatmått av rörelseresultat, periodens resultat och övrigt totalresultat uppnår 

högst korrelation och därigenom det starkaste sambandet med aktiekursens 

utveckling?  
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2. Metod 
 

Kapitel 2 redogör för undersökningens upplägg samt diskuterar alternativa tillvägagångssätt 

med respektive för- och nackdelar.  

 

2.1 Utgångspunkt och metodval – en sammanfattning 

Den positivistiska infallsvinkeln syftar till att likna den forskningmodell som används 

frekvent inom det naturvetenskapliga området för forskning. Vad det i praktiken innebär är att 

det positivistiska synsättet försöker upptäcka olika mönster inom området som undersöks, det 

vill säga att undersökningen bygger på en empirisk utgångspunkt (Denscombe, 2009, s. 422-

423). Positiv redovisningsteori utgår därför från att samla in data och sätta dessa i relation till 

verkligheten (Godfrey et. al., 2010, s. 10-11). I denna uppsats har jag utgått från det syfte och 

den problemformulering som presenterades i kapitel 1 och bestämde mig därigenom för att ta 

mig an problemet ur ett positivistiskt synsätt. Empirisk data som användes i studien samlades 

in från finansiella rapporter för bolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med 

IAS/IFRS. 

För att kunna genomföra min undersökning inhämtades data från två olika håll. Den ena delen 

bestod av de resultat som bolagen rapporterat i sina kvartalsrapporter för perioden kvartal 1 

2009 till och med kvartal 4 2015. Att jag valde att undersöka just perioden 2009-2015 

berodde på att övrigt totalresultat redovisats i mycken liten utsträckning tidigare hos de 

svenska bolagen samt att IASB under denna tidsperiod gjorde en rad förändringar med 

avseende på hur strukturen på de finansiella rapporterna skulle se ut. De resultat som jag 

använde i min undersökning var rörelseresultat, periodens resultat samt övrigt totalresultat, 

vilka hämtades in för samtliga 28 kvartal vilket gav 28 olika observationstillfällen för varje 

undersökt bolag. Rörelseresultatet ville jag använda i min undersökning för att det är en 

indikation på effektiviteten hos bolaget (Företagsvärdering, 2015) och därmed också 

intressant ur ett aktieperspektiv med intressenternas informationsbehov i åtanke. Periodens 

resultat var det tredje och sista resultatet jag valde att undersöka, dels för att det är ett resultat 

som ofta lyfts fram tillsammans med rörelseresultatet vid presentationer av bolags redovisning 

i media och nyhetssändningar, men också för att det är den sista raden i den vanliga 

resultaträkningen (om vi bortser från den efterföljande rapporten om övrigt totalresultat). 
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Samtliga resultat har hämtats från bolagens respektive delårsrapporter som fanns publicerade 

på respektive webbsida.  

Den andra delen av data som inhämtades till undersökningen var historiska aktiekurser för de 

bolagen som undersökningen omfattade. Aktiekurserna hämtades från Nasdaq OMX 

webbsida. Sammanlagt användes aktiekurser från 28 olika tidpunkter. Aktiekurserna 

hämtades vid fyra tillfällen per år, utom 2015 där kursen enbart hämtades vid tre tillfällen, 

samt 2016 där kursen hämtades en gång Tidpunkterna för avläsning var: 14 februari, 16 maj, 

16 augusti och 15 november. Se bilaga 7 för samtliga år och datum. Det fanns framförallt två 

anledningar till varför kurserna lästes av vid dessa tidpunkter. Bolagen släppte i regel sina 

delårsrapporter 3-4 veckor efter det att perioden avslutats (exempelvis släpps rapporten för 

kvartal 3 i slutet på oktober/början på november etc.) och genom att sätta en tidpunkt för 

avläsning en bit efter att rapporterna offentliggjorts så ville jag ge intressenterna tid att 

tillgodogöra sig informationen. Eftersom samtliga börsnoterade bolag måste offentliggöra 

sina finansiella rapporter på sina respektive webbsidor då de räknas som offentliga handlingar 

(Finansinspektionen, 2013), medförde detta att den information som var väsentlig för min 

undersökning fanns relativt lättillgänglig. 

Min undersökning omfattade 10 svenska bolag som var noterade på Stockholmsbörsens 

Large-Cap lista. Jag valde att undersöka sambandet mellan redovisade resultat och aktiekurs 

för de 10 bolag som vi mätperiodens början hade de största börsvärdena, vilket avser värdet 

på bolagens aktier. Att de blev just de 10 största bolagen sett till börsvärde berodde på att jag 

var mest intresserad av de stora bolagen då deras aktier handlas mest frekvent samt att det 

löpande publiceras information om börsvärden vilket gör att bolag på Large-Cap listan blev 

mer lättillgängliga.  

När all data fanns till hands kunde jag börja jobba med min frågeställning och undersöka 

korrelationen mellan de olika resultatmåtten och aktiekursen.  

Tidigare studier inom området samt vetenskapliga artiklar om redovisningsteorier har 

inhämtats med hjälp av högskolans bibliotek. För att få fram relevanta artiklar använde jag 

sökord som ”Other comprehensive income”, ”IFRS”, ”Financial information”, ”Group 

accounting” och ”Exchange prices”. Läroboken ”Accounting Theory” (Hendriksen & van 

Breda, 1992) använde jag på rekommendation av mina handledare.  
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2.3 Avgränsning och urval 

Den population jag valde att studera och undersöka var svenska bolag som var noterade på 

Stockholmsbörsens Large Cap-lista. För att hamna på Large Cap-listan krävs att bolaget har 

ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro och med börsvärde menas värdet på bolagets 

samtliga aktier. Under 2009 ändrades kravet för hur bolag får flyttas mellan de olika listorna 

på börsen, anpassningen gjordes för att internationellt sett öka harmoniseringen 

(Affärsvärlden, 2009). Från Large Cap-listan valde jag sedan de tio bolag som tidningen 

”Dagens Industri” listade 2009-01-29  och som hade de då högsta uppmätta börsvärdena.   

Utifrån min valda population gjorde jag sedan ett Subjektivt urval. Med subjektivt urval 

menas att urvalet handplockas specifikt för just denna undersökning (Denscombe, 2009, s. 

37). Ett subjektivt urval går därmed under termen icke-sannolikhetsurval. För min 

undersökning var det viktigt att jämföra bolag i samma storleksklass och därför valde jag de 

tio största bolagen sett till börsvärde.   

Skillnaden på bolag som listas på Large Cap jämfört med Small Cap får anses vara stor. Alla 

noterade bolag med ett börsvärde som understiger 1 miljard euro kan återfinnas på Small Cap 

(Swedbank, 2015). Ett bolag som handlas på Small Cap är i bästa fall värt drygt 230 gånger så 

lite som Hennes & Mauritz vars börsvärde 2009 var 230 miljarder kronor (Dagens Industri, 

2009).  

De bolag som ingick i min studie var: Hennes & Mauritz, Ericsson, Telia Sonera, Nordea, 

Astra Zeneca, Handelsbanken, Sandvik, Volvo, Atlas Copco och ABB. Se bilaga 1 för 

information om bolagens totala börsvärde då studien startade. En del av bolagen hade olika 

typer av aktier, exempelvis A och B. I de fall där flera aktier fanns så användes B-aktien då 

denna handlas mer frekvent tack vare att de är fler till antalet. Bilaga 2 redogör för samtliga 

aktier som undersöktes. 
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2.4 Korrelation 

Korrelationen mellan två ting kan beskrivas som styrkan på det linjära sambandet (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 76) och kan både vara positivt och negativt.  Det finns olika typer av 

metoder för att beräkna korrelationen, jag valde att använda mig av den så kallade Pearsons 

korrelationskoefficient. Följande formel användes för att beräkna korrelationen: 

 

 

  

 

 

 

Två variabler, X och Y ställs mot varandra för att bestämma om det finns något positivt eller 

negativt samband. I min undersökning representerades X av de olika resultatmåtten medan Y 

stod för bolagens aktiekurs. R står för korrelationskoefficienten och kan bestämmas till ett 

värde någonstans mellan 1,0 och -1,0 och där 1,0 betyder att det finns ett mycket starkt 

positivt samband medan -1,0 betyder att sambandet är mycket starkt negativt. En korrelation 

på 0,7 och uppåt anses indikera på ett starkt samband, men redan från 0,5 antas det finnas ett 

samband (Körner & Wahlgren, 2005, s. 76).   

Korrelationen räknades till slut ut med hjälp av statistikprogrammet SPSS som beräknade 

korrelationskoefficienten, r. Pearsons korrelationskoefficient kunde även beräknas med hjälp 

av Microsoft Excel som gav samma svar som SPSS, men formatet var inte lika tilltalande. 

Räkneexempel: 

Bolag ÅÅ redovisar följande rörelseresultat samt aktiekurs under 4 kvartal för år 2010: 

Tabell 1 - Värden för räkneexempel 

 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

Rörelseresultat 100 65 145 110 

Aktiekurs 60 62 61 53 

  

Rörelseresultat speglar X och periodens resultat speglas av Y. N = 4 då vi har fyra kvartal. 

För att underlätta beräknar vi även följande: 

 

Figur 1 - Pearsons 

korrelationskoefficient (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 76) 
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Tabell 2 - X - och Y-värden för räkneexempel 

 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Summa 

X 100 65 145 110 420 

Y 60 62 61 53 236 

XY 160 127 206 163 656 

X2 10000 4225 21025 12100 47350 

Y2  3600 3844 3721 2809 13974 

 

Vi stoppar sedan in våra värden i formeln och får då att: 

r = -0,186 

 

2.5 Resultatpresentation och analysprocess 

Undersökningens resultat presenteras i två olika former. Dels i form av grafer som visar 

korrelationen för de tre olika måtten år för år under perioden 2009-2015. Men också som en 

samlad tabell med samtliga bolag där korrelationen har beräknats för hela mätperioden. Detta 

valde jag att göra för att först få en överskådlig bild för hela mätperioden som sedan skulle 

sammanställas till ett resultat för hela mätperioden. 

Analysen genomfördes enligt följande steg: 

- Resultaten jämfördes med varandra. 

- Rangordning av de olika resultaten. 

- Jämförelse med tidigare studier. 

- Diskussion kring teori. 

En viktig del i analysen var att sätta de olika resultatmåtten i relation till varandra för att 

därigenom upptäcka eventuella skillnader och likheter. Därefter var det möjligt att skapa en 

slags rangordning mellan de olika resultatmåtten. Detta medförde att mina resultat kunde 

jämföras med tidigare undersökningar samt diskuteras mot den teoribildning jag använt. 

 

2.6 Metoddiskussion 

Anledningen till att jag valde just de tio bolagen med högst värde på börsen var för att dessa 

bolag har många intressenter och deras aktier handlas frekvent på börsen. Undersökta bolag 

redovisas i bilaga 1 och där framgår det vilka enorma skillnader det var mellan bolagen på 
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topp-tio listan. För övrigt kan konstateras att kraven på noterade bolags sätt att sprida den 

information som rapporterna innehåller är hårda. Svenska bolag som har sitt säte i Sverige, 

det vill säga att Sverige fortfarande är hemstat för bolaget, måste presentera sina rapporter på 

svenska. De kan sedan välja att komplettera med andra språk om det föreligger ett intresse för 

detta från utlandet (Finansinspektionen, 2013). 

Som tidigare nämnt var det stora skillnader i börsvärde på de bolagen som studerats, trots att 

jag valde de tio största bolagen så var skillnaden mellan plats 1 och 10 större än mellan plats 

10 och ett noterat bolag på small – och mid Cap. Ett alternativ kunde därför ha varit att 

”handplocka” 10 bolag vars börsvärden låg nära varandra, alternativt att fokusera enbart på en 

specifik bransch. 

Redovisningen av rörelseresultat och periodens resultat är betydligt äldre än redovisningen av 

övrigt totalresultat och det var först efter att IAS 1 reviderats 2007 som det kom på tal för 

svenska bolag. Finansinspektionen beslutade under 2008 att redovisningen av övrigt 

totalresultat skulle bli en del av bolagens resultaträkningar. Från och med 2009 skulle därför 

bolagens rapporter inkludera en sammanställning för övrigt totalresultat vilket då resulterar i 

ett totalt resultat för perioden (Finansinspektionen, 2008).   

Eftersom jag ville få med övrigt totalresultat som variabel i min undersökning så bestämde jag 

att studien skulle omfattas av alla kvartal från kvartal 1 2009 till och med kvartal 4 2015. 

Totalt sett innebar detta 28 stycken mättillfällen baserat på att det fanns 28 delårsrapporter 

från samtliga bolag att ta ställning till där även övrigt totalresultat fanns representerat. 

Anledningen till att jag valde delårsrapporter och inte rapporter på årsbasis var för kunna få 

med så många mätpunkter som möjligt under den period då övrigt totalresultat varit en del av 

rapporteringen för de svenska bolagen. Dessutom var min förhoppning att se upp- och 

nedgångar på ett tydligare sätt genom att använda delårssiffror istället för helårssiffror. Sätt 

till över ett helt år kan det se ut som att kursen stått still när den i själva verket har pendlat 

rejält under vissa perioder. Detta hoppades jag kunna plocka upp genom att studera 

delårssiffrorna. 

Rörelseresultat och Periodens resultat var de andra två variablerna (förutom Övrigt 

totalresultat) som undersöktes. Dessa resultatmått har använts vid studier rörande 

informationsvärde tidigare. Egentligen skulle mått som bruttoresultat och resultat före 

finansiella poster också kunna undersökas, men jag valde dessa tre mått eftersom de är mått 

som investerare tittar extra noga på (Skogsvik, 2002, s. 96-124).  
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Det fanns ett par olika vägar att gå när det gällde datumen för avläsning av aktiekurserna. Jag 

valde att läsa av vid 14 februari, 16 maj, 16 augusti och 15 november. Dessa tidpunkter 

indikerar halvtid in i nästa kvartal. Bolagens kvartalsrapporter släpps inte så fort kvartalet är 

slut vilket innebär att kvartalsrapporten för kvartal 1 (januari-mars) släpps en bit in i april för 

de allra flesta bolagen. Genom att mäta aktiekursen i mitten av maj i relation till resultaten i 

kvartal 1 så får marknaden lite tid på sig att hinna reagera på den information som 

tillhandahålls. Detta val kan givetvis diskuteras. Ett alternativ hade varit att läsa av 

aktiekursen dagen efter att rapporten släppts och på det viset baserat undersökningen på den 

direkta reaktionen från marknaden. Men detta betyder att det blir olika avläsningsdatum vid 

varje tillfälle då bolagen släpper sina rapporter vid olika datum varje gång. Dessutom släpps 

inte alla rapporter samtidigt. Att flytta dessa datum framåt eller bakåt i tiden skulle troligtvis 

få konsekvensen att resultatet blir helt annorlunda. Dessutom kan man då hamna i ett scenario 

där bolag 1 släpper sin rapport, en vecka senare kommer rapporten från bolag 2, under den 

perioden har det hunnit bli en allvarliga konflikt i världen, vilket ju skulle kunna få en 

påverkan på utgången.  

Att beräkna Pearsons korrelationskoefficient var en väl beprövad metod sedan tidigare och 

med hjälp av SPSS gick detta smidigt att få fram. Om Pearsons metod var den bästa för att ta 

reda på om samband mellan resultat och aktiekursutveckling existerade kan troligtvis 

diskuteras länge och väl. Ett alternativ till att beräkna korrelationen med hjälp av Pearsons 

modell hade kunnat vara att istället göra en multipel regressionsanalys. En multipel 

regressionsanalys hade gjort det möjligt att istället mäta variationen för en beroende variabel 

och flera förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2005, s. 170-171).  Men detta hade 

gjorts tidigare, förvisso inte med exakt samma variabler och heller inte samma bolag. Vad jag 

ville undersöka var korrelationen och den beräknades inte vid en multipel regressionsanalys.  

Eftersom studien riktade in sig på de tio bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap – lista med 

det högsta börsvärdet så kommer det bli svårt att dra slutsatser som faller utanför ramen för de 

bolagen. Hade exempelvis alla bolag på Large Cap omfattats av studien så hade eventuellt 

utfallet kunnat se annorlunda ut. Framför allt hade det gått att dra mer omfattande och 

generella slutsatser om bolag på Large Cap – listan, det vill säga bolag med ett börsvärde som 

överstiger 1 miljard euro, istället för att bara se till de absolut största bolagen. Så med facit i 

hand hade studien kunnat genomföras med ett urval som baserades på andra grunder. 

Denscombe (2012, s. 378) beskriver en undersöknings validitet utifrån frågan om data som 

använts verkligen var lämplig för just denna typ av undersökning. I mitt fall anser jag att delar 
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av använd data besitter relativt hög validitet och då tänker jag främst på data som hämtats från 

bolagens årsredovisningar. Denna data kan kontrolleras då den finns tillgänglig för så gott 

som alla, samt att den ser likadan ut oavsett när den hämtas in. Den andra delen data som 

använts – aktiekurser – kan istället diskuteras åt andra hållet. Inhämtade värden kan förvisso 

kontrolleras och de kommer överensstämma då samma tidpunkter används, men frågan som 

istället bör diskuteras rör hur lämpliga datumen för avläsning var. Genom att välja ett annat 

datum för avläsning av aktiekurs hade det sammanlagda resultatet högst troligt blivit 

annorlunda. Data som använts har uppmätts korrekt, men den hade kunnat mätas på flera 

olika sätt, därmed inte sagt vilket sätt som anses vara att föredra. Den sammanlagda 

validiteten för undersökningen blir därmed att klassificera som låg.  

Om undersökningen skulle genomföras ännu en gång med samma förutsättningar som jag 

hade så skulle resultatet bli detsamma, förutsatt att samma datum för avläsning och samma 

resultatsiffror för kvartalen används. Reliabiliteten (tillförlitligheten) i en undersökning visar 

på om undersökningen skulle vara konsekvent om den genomfördes vid flertalet tillfällen 

(Denscombe, 2012, s. 378-379). Därmed anser jag att reliabiliteten i undersökningen är 

relativt hög, i motsats till validiteten. Dock kan resultatet mycket väl komma att se annorlunda 

ut om förutsättningarna (avgränsningen) skulle förändras. Samt att det utifrån urvalet kommer 

att bli svårt med en generalisering kring resultaten.   

 

2.7 Källkritik 

Jag beräknade Pearsons korrelationskoefficient och de siffror som användes hämtades från 

bolagens presenterade rapporter (kvartalsresultaten på olika nivåer) samt från Nasdaq OMX 

(historiska börskurser). Viktigt i detta läge blir att poängtera siffrornas härkomst. Insamlad 

data har inte skapats specifikt för min undersökning utan detta handlar om offentliga 

handlingar som enligt svensk lag ska finnas tillgängliga för vem som helst. Andra alternativ 

till datainsamling fanns inte. Således kan vilken intressent som helst leta upp samma siffror 

som jag använde mig av. Om bolagens resultaträkningar stämmer överens fullt ut med 

gällande principer lämnar jag med varm hand över till andra att bedöma.  

Elektroniska källor i form av nyhetssajter eller informationssidor kan både hjälpa och stjälpa. 

Ofta finns det gott om information som kan vara av värde för den egna studien, men samtidigt 

saknas ofta referenser till var information ursprungligen kommer ifrån vilket skapar en viss 
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osäkerhet kring trovärdigheten. Jag försökte i min studie att begränsa antalet webbaserade 

referenser. 

Sekundärdata har generellt sett många positiva egenskaper, men det gäller samtidigt att vara 

noggrann och urskilja det egentliga syftet med sekundärdata.   
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3. Teori och referensram 
 

Kapitel 3 behandlar teorier och referenser som jag ansåg vara relevanta för min studie. 

 

3.1 Teorier 

Under 1970-talet utvecklades en rad olika teorier inom den positivistiska grenen där en av de 

mest framträdande teorierna behandlar marknadens förmåga att vara effektiv. Teorin fick 

namnet ”Effektiva marknadshypotsen” (EMH) och en av männen bakom denna teori var 

Eugene Fama (Malkiel & Fama, 1970).  

Effektiva marknadshypotesen syftar till att förklara varför marknader reagerar som de gör på 

redovisningsbaserad information och kan inta tre olika former. Den svaga formen av teorin 

(weak) bygger på hypotesen om att priset på en aktie alltid speglas av tidigare händelser vilket 

gör att investerare inte kan dra nytta av den information som är tillgänglig och därmed inte 

kan räkna med att göra vinster. Den andra formen av EMH är den halv starka (semi-strong) 

hypotesen. I ett skede där halv stark hypotes tillämpas speglas priset på marknaden av all 

tillgänglig information. Även i detta skede är det svårt att som investerare överträffa 

marknaden (Malkiel & Fama, 1970). 

Den tredje och sista formen som EMH kan anta är den starka formen (strong). Här reflekteras 

priset även av information som inte finns tillgänglig för allmänheten, exempelvis insider-

information (Malkiel & Fama, 1970). Den vanligaste förekommande formen inom 

forskningen kring redovisning är den halvstarka formen av EMH som utgår från att all 

information finns tillgänglig för alla (Godfrey et. al, 2010, s. 408). 

Effektiva marknadshypotesen valde jag att ha med i min undersökning då jag anser att den 

delvis skulle kunna förklara varför korrelationen mellan aktiekurs och redovisade resultat ser 

ut som det gör. Mängden information som finns tillgänglig på marknaden spelar delvis en 

viktig roll enligt EMH, eftersom då all tillgänglig information finns tillgänglig för alla så kan 

vi inte förvänta oss några överraskningar. Det är först när informationsspridningen begränsas 

(starka formen) som avvikande utfall kan ske.  

Som en vidareutveckling av EHM följer en teori som kallas för ”Random walk of stock 

prices”, det vill säga teorin om slumpartad prisutveckling på aktier. Teorin har i sin tidigaste 

form kopplingar till andra halvan av 1800-talet, men fick sitt stora genombrott drygt 100 år 

senare (Fama, 1965). 
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Teorin grundar sig i att aktiekursers utveckling inte går att förutspå i den utsträckning som 

alla analytiker vill låta sig tro. Istället menar Fama (1965) och Malkiel (1973) att aktiekursers 

utveckling följer EHM och anser att den information som finns tillgänglig avgör vart kursen 

tar vägen. Ett experiment som genomfördes bevisade att chansen att priset går upp eller ner 

från dag till dag kan liknas vid en slantsingling där chansen alltid är 50-50 att gissa rätt 

oavsett vad som tidigare hänt (Fama, 1965).  

Teorin har en rad motståndare som menar att teorin har sina brister och aldrig kommer att 

kunna ge ett exakt svar på hur aktierna beter sig. Men teorin är en ”avknoppning” av EHM 

och denna utgår från att marknaden är effektiv och en effektiv marknad kan aldrig överträffas 

baserat på den information som finns tillgänglig. Därför menar Fama att om marknaden är 

effektiv kan man lika gärna singla slant om åt vilket håll aktiekursen går. Att som analytiker 

tro att man kan överträffa en effektiv marknad där all tillgänglig information är offentlig anses 

vara svårt (Fama 1965).  

Random walk teorin anser jag vara intressant för min undersökning av två skäl. Dels för att 

den är en utvecklad och lätt avknoppad del av EHM vilket betyder att den är relevant med 

avseende på att min studie grundar sig på finansiell information som riktar sig mot en 

marknad. Men också för att jag undersökt sambandet (korrelationen) mellan information i 

finansiella rapporter och aktiekursen. Min förhoppning var att denna teori skulle kunna leda 

till en bredare diskussion kring vikten av informationsvärdet i rapporterna.  

En betydligt yngre teori för hur den finansiella marknaden beter sig är ”Adaptive market 

hypothesis” på svenska även kallad adaptiva marknadshypotesen. Teorin härstammar från 

2004 (Lo, 2004) och även denna teori gör ett försök att relatera till EHM. Den adaptiva 

marknadshypotesen menar på att hur effektiv en marknad än må vara och hur rationella vi än 

tror att vi är så finns det alltid ett visst mått av irrationalitet bland aktörerna på den finansiella 

marknaden (Lo, 2004). EHM klargör tydligt att i sin svaga och halv starka form så kan inte vi 

inte överprestera på marknaden, alla har tillgång till samma information och därför är det 

ytterst svårt, nästintill omöjligt, att ”överraska” (Malkiel & Fama 1970).  

Lo (2004) menar på att den mänskliga faktorn och mänskligt beteende har en stor inverkan på 

hur marknaden fungerar. Människor är irrationella och lär sig av både framgångar och 

misslyckanden vilket betyder att en sorts ”trial and error” logik tillämpas. Detta betyder att 

om investerare lyckas med en viss strategi är det troligt att samma strategi kommer användas 

igen vid ett annat tillfälle. Detsamma gäller för misslyckanden där en aktör kan dra lärdomar 
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från sitt misslyckande genom att välja en annan strategi nästa gång (Lo, 2004). Genom sina 

tidigare erfarenheter skapas en plattform som aktören kan stå på i framtiden. Lo väljer att 

kalla det för en evolution (Lo, 2004). Det finns sammantaget många olika faktorer som kan 

leda till framgång och misslyckanden, de vanligaste anses vara över – och underreaktioner på 

händelser (Lo, 2004). 

Adaptiva marknadshypotesen valde jag att ta med i min undersökning för att precis som 

Random walk teorin delar många gemensamma drag med EHM, men i slutändan skiljer sig 

och hittar sin egen väg att gå. Hur marknaden reagerar på en viss händelse, exempelvis en 

kvartalsrapport, skulle delvis kunna diskuteras med hjälp av Adaptiva marknadshypotesen. 

 

 

3.2 Redovisningens problematik 

Dickinson (1904) redogör för de problem han ser med redovisningen. Framförallt lyfter han 

fram problematiken kring redovisningen av intäkter då han anser att det finns för stort 

utrymme för att göra fel och att tillämpbara regler saknas. Dickinson (1904) var även tidigt 

ute och varnade för de valutaeffekter som kan uppstå när andra valutor än koncernvalutan 

inkluderas i verksamheten, något som fortfarande debatteras inom redovisningen av intäkter 

och resultat.  

Som den redovisningsekonom han var så började han genast utveckla en slags mall för hur 

redovisningen av bland annat intäkter skulle skötas. Den moderna resultaträkningen uppstod 

till stora delar tack vare Dickinson. Självklart har en del förändringar skett i och med det jobb 

som görs av IAS, IASB och FASB som nämndes i kapitel 1.  

En som tog vid där Dickinson slutade var Detzen (2014) som i sin studie följt utvecklingen av 

FASB och deras “Conceptual Framework” (föreställningsramen). I studien berättar Detzen 

(2014) hur FASB ändrat sitt fokus under slutet av 1900-talet. Innan mitten av 1970-talet hade 

FASB inte ägnat speciellt mycket tid åt att revidera och förfina sina principer kring 

resultatredovisningen. Men under slutet av 1970-talet hände något, resultatredovisningen 

hamnade i rampljuset och detta resulterade i den resultatdelen vi idag kallar för ”Other 

comprehensive income” (övrigt totalresultat) och som redovisas av samtliga bolag som följer 

IFRS (Detzen, 2014). 
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Den största anledningen till att resultatredovisningen nu tilläts mer utrymme var oron för 

inflationen och de rörliga valutakurserna. Tidigare prioriterades redovisningen av historiska 

anskaffningsvärden (historical cost accounting), men i takt med att inflationen rörde sig allt 

snabbare och dollarn justerades mot andra valutor ansåg man det vara nödvändigt att se över 

hela konceptet för resultatredovisningen. Resultatet av denna revidering medförde ett 

införande av övrigt totalresultat där exempelvis dessa valutadifferenser skulle kunna redovisas 

och på så sätt bli en del av resultaträkningen (Detzen, 2014).  

Detzens studie förklarar till stor del varför resultatredovisningen ser ut som den gör idag för 

de bolag som följer de internationella redovisningsstandarderna. Sverige var relativt sena med 

att adoptera denna typ av redovisning och först 2008 kom kraven från Finansinspektionen på 

att övrigt totalresultat skulle börja tillämpas för de svenska noterade bolagen 

(Finansinsektionen, 2008).  

Både Dickinson (1904) och Detzen (2014) belyser en del av den problematik som funnits 

inom redovisningen under en lång tid. Men de senaste årens utveckling pekar mot att 

resultaträkningen får allt större betydelse och mycket av det jobb som IASB och FASB gör 

går ut på att förfina just resultaträkningen. Jag valde att ha med dessa artiklar av den 

anledningen att de poängterar vikten av resultaten som redovisas, samma resultat som sedan 

intressenter ska få ta ställning till och utifrån detta kunna fatta ekonomiska beslut.  

 

3.2.1 Resultatkoncept 

Redovisningen av intäkter är ett flitigt debatterat område och det är främst två utstakade vägar 

som diskuteras. Dessa kallas för ”Current operating concept of income” samt “All-inclusive 

concept of income” (Hendriksen & van Breda, 1992, s. 324-327).  

Skillnaden mellan de olika koncepten kan nästan urskiljas utan att behöva gå in på djupet då 

det finns ett par fundamentala skillnader. ”Current operating concept of income” är en metod 

som innebär att bolagets resultat enbart ska baseras på intäkter och kostnader som bolaget har 

i sin dagliga verksamhet. Detta innebär att icke-återkommande händelser som exempelvis 

nedskrivningar och kapitalvinster (och försluter) inte ska inkluderas i bolagets resultat 

(Hendriksen & van Breda, 1992, s. 325). De som generellt sett är för denna modell anser att 

detta ger en bättre bild över bolagets operationella verksamhet vilket då ger möjlighet till 

bättre jämförelser mellan olika verksamheter (Hendriksen & van Breda, 1992, s. 326).  
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”All inclusive concept of income” är den andra tydliga vägen som finns för redovisningen av 

bolagets intäkter. Till skillnad från ”Current operating” så syftar ”All inclusive” till att även 

icke-återkommande händelser ska inkluderas i bolagets resultatredovisning. Detta betyder att 

bolagets intäkter även baseras på värderingar av tillgångar i bolaget. Denna modell, främjas 

av både FASB och IASB och kallas även för ”Comprehensive income” (Hendriksen & van 

Breda, 1992, s. 326). Fördelarna enligt anhängarna till ”All inclusive” anser att denna metod 

ger en mer rättvis bild över tiden samt att denna typ av redovisning faktiskt är lättare att 

förbereda då den inte kräver lika mycket kunskap och erfarenhet som ”Current operating” 

(Hendriksen & van Breda, 1992, s. 327). ”All inclusive concept of income” arbetades fram av 

FASB under 1970-talet som en följd av hög inflation och rörliga valutakurser. Dessa ”nya” 

faktorer togs det tidigare inte hänsyn till i bolagens intäktsrapportering utan detta 

exkluderades till stora delar. Men i och med införandet av All inclusve-modellen togs även 

hänsyn till dessa faktorer. Detta innebar också att Other comprehensive income 

implementerades i bolagens resultaträkningar (Detzen, 2014). Eftersom FASB och IASB ger 

sitt stöd åt ”All inclusive” – metoden så betyder det att de börsnoterade bolagen följer denna 

metod och redovisar en resultaträkning innehållande ett övrigt totalresultat (Other 

comprehensive income). 

Sammantaget kan sägas att ”All inclusive concept of income” över tiden ger den mest 

rättvisande bilden då exempelvis valutaeffekter blir behandlade som intäkter/kostnader och 

således också påverkar bolagens resultat. I min studie använde jag mig av övrigt totalresultat 

som en undersökt parameter, och övrigt totalresultat består till stora delar av just 

valutaeffekter. 

”Current operating concept of income” var tidigare den helt dominerande metoden för 

redovisning av resultat. När man väljer att använda denna metod ska resultatet enbart bygga 

på händelser från den operationella verksamheten. Företeelser som sker enstaka gånger eller 

händelser som slår mot det egna kapitalet exkluderades. Den stora fördelen med denna metod 

ansågs vara att det gick att jämföra olika verksamheter på ett mer rättvist sätt med varandra 

(Hendriksen & van Breda, 1992, s. 327).  

Men som Detzen (2014) påpekar växte istället ett annat koncept fram under 1970- och 1980-

talet. I och med införandet av Övrigt totalresultat växte ”All inclusive”-modellen fram och tog 

över som den ledande modellen för resultatredovisning.  FASB oroade sig mer och mer för 

den växande problematiken kring valutor (inflation och rörliga kurser) vilket ledde till att 

ramverket för redovisningen anpassades till detta. Idag tillämpas ”All inclusive”-modellen för 
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de bolag som följer de internationella redovisningsstandarderna. De som läser och arbetar 

utifrån de finansiella rapporterna får ett bättre underlag att ta ställning till och fatta beslut 

kring (Hendriksen & van Breda, 1992, s. 327).  

Det resonemang som Hendriksen & van Breda för (1992, s 327) är intressant ur den aspekten 

att hur intäkter och kostnader ska redovisas har en direkt påverkan på resultatet som bolaget 

sedan redovisar. 

 

 

3.3 Tidigare studier 

Dahliwal et. al (1999) redogör för sin studie som omfattade drygt 11 000 bolag och där fokus 

låg på att avgöra vilket resultatmått som var den främsta orsaken till att aktiekursen 

utvecklades åt ett visst håll. Här diskuterar forskarna styrkan hos övrigt totalresultat som en 

indikator på ett bolags prestation och man menar här på att det ännu inte finns några tydliga 

bevis på att övrigt totalresultat skulle vara ett bättre mått för att uppskatta värdet på bolagets 

prestation (Dhaliwal et. al, 1999). Vidare i sin studie finner Dhaliwal et. al att periodens 

resultat fungerar som en mycket starkare indikator på hur aktiekurs och bolagets 

marknadsvärde utvecklas. Dock visade det sig att en komponent som kan kopplas till övrigt 

totalresultat faktiskt hade en liten betydelse var förändringar på säkringsinstrument.  

Sammanfattningsvis konstaterar Dhaliwal et. al att periodens resultat var överlägset övrigt 

totalresultat när det gällde att förutspå framtida marknadsvärden samt kassaflöde (Dhaliwal et. 

al, 1999). 

Denna studie är den studie som i nuläget påminner mest om min egen i form av frågeställning 

och parametrar som undersökts. Likt Dhaliwal et. al använde även jag periodens resultat, 

övrigt totalresultat samt aktiekurser. Men jag lade även till rörelseresultat. Studien var för mig 

högst intressant då den till viss del beskriver samma problem som jag själv undersöker. Denna 

studie genomfördes på 1990-talet och exkluderade svenska bolag. Min undersökning tittar 

endast på svenska bolag och under åren 2009-2015.  

Två forskare som lagt ner en hel del tid på att undersöka effekterna av posterna som hamnar 

under övrigt totalresultat är Denise A. Jones och Kimberly J. Smith. De skrev i sin artikel 

”Comparing the Value Relevance, Predictive Value and Persistence of Other Comprehensive 

Income and Special Items” (2011) dels om utvecklingen av själva fenomenet “Övrigt 
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totalresultat”, men också om vilken betydelse det har för aktiekursens utveckling och även 

avkastningen.  

Länge har det funnits goda argument för att realiserade vinster och förluster ska tas upp i ett 

bolags resultaträkning på en gång. Detta kan ses som självklart och det finns egentligen inga 

direkta invändningar mot detta (Jones & Smith, 2011). Däremot råder det 

meningsskiljaktigheter när det gäller vinster och förluster som tekniskt sett skulle kunna 

tillföras till resultaträkningen men som ännu inte har realiserats. Det finns dock ett par 

exempel på vinster och förluster som lämnas utanför diskussionen om övrigt totalresultat. 

Exempel på sådana poster var vinster/förluster vid försäljning av tillgångar, orealiserade 

nedskrivningar och uppgörelse efter rättstvister. Dessa tas alltså inte upp som övrigt 

totalresultat utan redovisas separat i resultaträkningen. Ovan nämnda vinster/förluster var vad 

författarna kallar för ”Special Items” (Jones & Smith, 2011) och var av den karaktär att de 

inte uppstår regelbundet, vilket var den stora skillnaden gentemot de poster som redovisas 

under övrigt totalresultat. I övrigt totalresultat redovisas istället framförallt förändringar på 

verkligt värde för exempelvis ett säkringsinstrument eller valutakursdifferenser så kallade 

”currency translation adjustments” (Jones & Smith, 2011). Tidigare studier visar att vinster 

och förluster från så kallade ”Special Items” är relevanta för ett bolags aktiekurs, men inte i 

samma utsträckning som resultatet innan Special Items dras av (Jones & Smith, 2011). Detta 

betyder alltså att exempelvis rörelseresultatet har större betydelse för aktiekursens utveckling 

än exempelvis årets resultat. För övrigt totalresultat har intresset enligt forskarna varit lite 

svalare och de menar att det inte finns någon tydlig koppling mellan aktiekursens utveckling 

och redovisat övrigt totalresultat. Sammanfattningsvis menar forskarna på att både övrigt 

totalresultat och ”Special Items” absolut kan delges en viss värderelevans, men övrigt 

totalresultat har inte riktigt samma betydelse som ”Special Items” har (Jones & Smith, 2011). 

Denna undersökning är relevant för min studie eftersom den fokuserar på innehållet i 

resultaträkningen och framförallt då hanteringen av övrigt totalresultat och hur denna kan 

avspeglas i bolagets aktiekurs. 

Andrew Lo, mannen bakom Adaptiva marknadshypotesen, har i sin undersökning kikat på 

utvecklingen för aktiekurser i förhållande till om tidigare händelser på marknaden avspeglar 

sig i individers tro på framtiden. Han förväntade sig att det skulle förekomma flertalet fall där 

historien skulle avspeglas på aktiekursen, men blir istället överraskad att det över huvud taget 

inte verkar finnas några gemensamma nämnare med de historiska händelser som varit. På 

kortare sikt finns det dock vissa indikationer på att historiska händelser spelar roll, men de 
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verkar glömmas bort relativt snabbt (Lo, 1991). Nuläget spelar en större roll enligt Lo (1991) 

och framtiden är svår att förutse. Lo kopplar även detta till sin Adaptiva marknadshypotes där 

han syftar till svårigheterna med att förutse marknadens reaktion på händelser. Individer 

anpassar sig och lär sig av sina tidigare vinster och förluster, därför finns det ingen garanti att 

uppenbart gynnsamma förhållanden avspeglas på marknaden (Lo, 1991). 

Andrew Lo är intressant ur mitt perspektiv då hans undersökning syftar till att redovisade 

resultat skulle spela en mindre roll för hur ett bolags aktiekurs förändras baserat på tillgänglig 

information. 

En forskare vars studier flitigt nämns inom ramen för värderelevans är James Ohlson. Ohlson 

har under många år inriktat sig på att undersöka värderelevansen i den information som 

bolagen presenterar för allmänheten i form av finansiella rapporter (Ohlson, 1995). Utifrån 

finansiella variabler kan aktier värderas och prissättas. Ohlson (1995) utvecklade en modell 

för att genomföra beräkningarna och värderingarna, den kallas för ”Ohlsons modell”, men den 

officiella benämningen är ”Residual Income Model” eller RIM.  

RIM – modellen utgår från de resultat som redovisas i bolagens finansiella rapporter och 

bygger på att en residual inkomst beräknas. Med residual inkomst menar Ohlson den inkomst 

som återstår när man räknat in kostnader för det egna kapitalet i form av utdelningar till ägare 

(Ohlson, 1995). Detta resulterar i ett resultat för bolaget efter att utdelningar och andra 

kapitalkostnader räknats in. På så vis lämnas en tydlig bild över bolagets egentliga prestation.  

För att kunna tillämpa Ohlsons modell behöver även aktieägarnas avkastningskrav beaktas, 

vilket gör att denna metod lämpar sig även inom området för finansiering. Kontentan i det 

hela blir till slut att många bolag har höga avkastningskrav på sig och att det därför är vanligt 

förekommande att bolag som redovisar goda vinster efter skatt har svårt att visa positiva 

tendenser för residual inkomst (Ohlson, 1995). 

Denna studie valde jag att inkludera i mitt arbete för jag ansåg det intressant att företagen på 

pappret kan redovisa stora vinster, men i praktiken försvinner alla dessa pengar ut ur bolaget 

igen vilket gör att tillväxt hämnas om investerare inte fortsätter att investera kapital i bolaget. 
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4. Resultat  
 

4.1 Korrelation – År för år 

Så här har korrelationen mellan aktiekursen och de olika resultatmåtten sett ut år för år under 

perioden 2009-2015. Korrelationen redovisas bolag för bolag och årsvis.  

4.1.1 Volvo  

 

 

Figur 2 - Korrelation Volvo  

 

4.1.2 Hennes & Mauritz 

 

 

Figur 3 - Korrelation Hennes & Mauritz 
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4.1.3 Ericsson 

 

 

Figur 4 – Korrelation Ericsson  

 

 

 

4.1.4 TeliaSonera 

 

 

Figur 5 - Korrelation TeliaSonera 

 

  

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Korrelation - Ericsson

Rörelseresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Korrelation - TeliaSonera

Rörelseresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat



24 
 

4.1.5 AstraZeneca 

 

 

Figur 6 - Korrelation AstraZeneca 

 

 

  

4.1.6 Nordea 

 

 

Figur 7 - Korrelation Nordea 
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4.1.7 Handelsbanken 

 

 

Figur 8 - Korrelation Handelsbanken 

 

 

4.1.8 Sandvik 

 

 

Figur 9 - Korrelation Sandvik 
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4.1.9 Atlas Copco 

 

 

Figur 10 - Korrelation Atlas Copco 

 

 

4.1.10 ABB 

 

 

Figur 11 - Korrelation ABB 

 

 

 

  

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Korrelation - Atlas Copco

Rörelseresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Korrelation - ABB

Rörelseresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat



27 
 

4.2 Korrelation – sammanställning för hela mätperioden 

Nedan följer presentation av korrelationskoefficienten för samtliga bolag för hela mätperioden 

2009-2015, uppdelat på respektive resultatmått. 

Tabell 3 - Sammanställning av korrelationen för de olika resultatmåtten 

Bolag/Resultatmått Rörelseresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat 

Volvo 0,625 0,607 -0,499 

Hennes & Mauritz 0,440 0,459 0,346 

Ericsson 0,083 -0,003 0,029 

TeliaSonera 0,203 0,329 -0,170 

AstraZeneca -0,758 -0,743 -0,058 

Nordea 0,683 0,682 -0,408 

Handelsbanken 0,743 0,737 0,113 

Sandvik 0,530 0,565 -0,347 

Atlas Copco 0,749 0,589 0,348 

ABB -0,120 -0,157 -0,179 
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5. Resultatanalys 
 

5.1 Analys av korrelationskoefficienten  

Korrelationen beräknades utifrån insamlad data med avseende på historiska aktiekurser samt 

de olika resultaten som bolagen redogjort för i sina delårsrapporter under perioden 2009-2015. 

Av tabell 2-11 framgår det hur korrelationen sett ut från år till år mellan aktiekursen och tre 

olika resultatmått.  

Till en början kan nämnas att det skiljer en del mellan ett par av måtten. Rent generellt kan 

sägas att korrelationen för rörelseresultatet och periodens resultat ligger nära varandra för 

samtliga undersökta bolag. Däremot så ser man tydligt att övrigt totalresultat skiljer sig 

markant från rörelseresultatet och periodens resultat, ofta går kurvorna åt motsatt håll. Detta 

ska dock inte ses som en alltför stor överraskning då övrigt totalresultat beräknas utifrån helt 

andra grunder än rörelseresultat och periodens resultat.  

Vad som dock kan konstateras är att det under vissa perioder verkar finnas en grad av 

korrelation till samtliga av dessa mått, både positiv och negativ. Det starkaste sambandet 

mellan aktiekurs och redovisat resultat uppnås dock av rörelseresultat och periodens resultat. 

Dessa mått har mer gemensamt med aktiekursens utveckling än vad det övriga totalresultatet 

verkar ha.  

5.1.1 Korrelation rörelseresultat 

Högst korrelation för rörelseresultat uppnådde Atlas Copco där r beräknades till 0,749, tätt 

följda av Handelsbanken (0,743) och Nordea (0,683). I alla dessa fall kunde det konstateras 

att det fanns en viss grad av samband mellan aktiekursens utveckling och rörelseresultatet.  

AstraZeneca och ABB var de enda bolagen där r beräknades till ett negativt värde. 

5.1.2 Korrelation periodens resultat 

För periodens resultat uppmättes det största värdet på r hos Handelsbanken med 0,737. 

Därefter följde Nordea (0,682) och Volvo (0,607). Värdena för periodens resultat över lag 

väldigt nära de värden som beräknades för rörelseresultatet.  

Negativa värden på r beräknades för AstraZeneca, Ericsson och ABB. 

5.1.3 Korrelation övrigt totalresultat 

Övrigt totalresultat visade sig vara det resultatmått där r gav flest negativa utfall. Sex av tio 

bolag hade sammantaget ett negativt r-värde för undersökningens tidsperiod.  De bolag där r 
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beräknades till ett positivt värde visade inte tecken på några starka samband, utan r 

beräknades i dessa fall till mellan 0,029 och 0,348. 

 

5.2 Jämförelse med tidigare studier 

I Dhaliwals studie från 1999 framkommer det att periodens resultat är en parameter som är 

överlägsen övrigt totalresultat i de undersökningar som genomförts. Hur vida periodens 

resultat är bättre som värdemätare för värdeutveckling framgår inte av min studie och det har 

syftet heller aldrig varit. Vad som dock kan konstateras är att det finns ett starkare positivt 

samband mellan periodens resultat och aktiekurs än vad som är fallet med övrigt totalresultat. 

Jones & Smith (2011) gjorde en likande undersökning som Dhaliwal (1999) och fann att det 

fanns en rad olika faktorer som spelar sin roll i hur aktiekursen utvecklades. De kom bland 

annat fram till att rörelseresultatet hade en större påverkan på aktiekursen än vad exempelvis 

periodens resultat hade. Från min undersökning kan det konstateras att rörelseresultatet i de 

flesta fallen visade sig ha högre korrelation till aktiekursen än vad periodens resultat 

uppvisade. Från studien gjord av Jones & Smith (2011) kan det även konstateras att övrigt 

totalresultat och andra resultatpåverkande åtgärder inte uppvisar egenskaper och påverkan på 

exempelvis aktiekursen. 

Ohlson (1995) argumenterar i sin studie för att avkastningskravet från aktieägarna hade störst 

betydelse för hur aktiekursen utvecklades. Därmed förkastar Ohlson mer eller mindre 

uppfattningen om att finansiell information i form av både del- och helårsrapporter skulle vara 

en avgörande faktor för hur investerare agerar på marknaden. Vilket också leder in på en 

diskussion om finansiella rapporters nödvändighet, men den diskussionen har jag valt att inte 

ta vidare. Det skulle däremot vara intressant att komplettera denna studie med ytterligare en 

studie där avkastningskravet behandlas. En sådan studie skulle exempelvis kunna undersöka 

hur avkastningskravet såg ut, jämföra detta med utfallet och sätta det i relation till hur 

aktiekursen utvecklade sig efter detta.  

 

5.3 Analys av teori 

Den vanligaste formen för den effektiva marknads hypotesen är den halv starka (semi-strong) 

formen där vi antar att all tillgänglig information finns tillgänglig för alla möjliga intressenter 

och därigenom finns det inget i den informationen som är okänt och som skapar möjligheter 

till att överträffa marknaden. Visst förekommer fall av insider där den starka formen av 
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hypotesen råder, men detta bortser vi ifrån i det här fallet och konstaterar att bolagens 

finansiella ställning finns tillgänglig. Situationen är därmed denna att väsentlig information 

finns tillgänglig, trots detta kan jag utifrån mina resultat inte påvisa att alla bolags resultat 

avspeglas på aktiekursens utveckling. Både Fama (1965) och Lo (2004) kommer in på just 

detta i sina teoribildningar kring aktiemarknaden. Random walk-teorin (Fama, 1965) bygger 

på iakttagelser av aktiemarknaden och vad som påverkar aktierna värde. Enligt Fama är 

många av den åsikten att tillgänglig information spelar en stor roll vid beslutsfattande, därför 

är det paradoxalt nog förvånande hur sällan informationen verkar som en avgörande faktor. 

Enligt Fama (1965) är aktiemarknaden svårt att förutse och bedömer chanserna att gissa rätt 

på upp-och nedgång som 50-50 och likställer det med en slantsingling. Detta anser jag delvis 

speglas i min undersökning då bolag vid upprepade tillfällen redovisar stora vinster med både 

upp- och nedgång som följd. 2011 hade exempelvis Volvo sitt kanske hittills starkaste år med 

ett sammanlagt resultat efter skatt motsvarande drygt 18 miljarder svenska kronor. Trots detta 

föll aktiekursen med över tjugo procent.  

Lo (2004) diskuterar sedan vidare i samma bana då han anser att hur mycket information som 

än må finnas tillgänglig så är det fortfarande vi som individer som tar det sista beslutet och då 

ökar genast risken för över- och underreaktioner. Kanske kan det vara så att just Volvo har 

haft rekordår tidigare som då följts upp av en betydligt sämre period och att investerare som 

råkat ut för detta inte vågar riskera ett liknande scenario igen. Ser vi till Lo (2004) så är det 

absolut ingen omöjlighet. Vi försöker alltid vara rationella och fatta vad vi själva anser vara 

korrekta och väl genomtänkta beslut baserat på den information vi förskaffat oss själva, men 

hur gärna vi än vill vara rationella så smyger det ofta in en dos irrationalitet (Lo, 2004).  

Syftet med denna studie var att undersöka vilket av måtten rörelseresultat, periodens resultat 

samt övrigt totalresultat som gav det starkaste sambandet med hur aktiekursen utvecklade sig. 

Jag kom fram till att rörelseresultat och periodens resultat låg väldigt nära varandra och att det 

övriga totalresultatet oftare gav ett negativt värde. Det absolut starkaste sambandet uppmättes 

för rörelseresultatet, men över lag låg periodens resultat väldigt nära. Jag tog sedan 

diskussionen vidare för att försöka förklara mitt resultat utifrån etablerade teorier och tidigare 

studier. Dhaliwal (1999) kom redan då fram till att övrigt totalresultat inte visar några tecken 

på att fungera som värdemätare för aktiekursens utveckling. Likt min studie anser Dhaliwal 

(1999) att rörelseresultat (och även andra resultat) fungerar som en bättre värdemätare för att 

finna samband mellan finansiell information och aktiekursutveckling.  
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5.4 Undersökningens problem 

Vad kunde jag då ha gjort annorlunda? Ett sätt hade givetvis varit att ersätta övrigt 

totalresultat med exempelvis bruttoresultat, eller resultat efter finansiella poster av den enkla 

anledningen att tidigare studier visat just det jag kommit fram till att övrigt totalresultat ger en 

klart lägre korrelationskoefficient. Men jag ville ändå ha med övrigt totalresultat just eftersom 

de poster som hamnar under övrigt totalresultat berörs av de förändringar som exempelvis 

IAS 1 genomgår. Hendriksen och Van Breda (1992) talade redan då om olika sätt att redovisa 

sitt resultat och vilka händelser som skulle inkluderas i resultaten. Den modell som de kallar 

för ”all inclusive concept” var snarlik den modell som IAS/IFRS bygger på där alla händelser 

ska tas i beaktning. De skriver även om att redovisningen är klurig eftersom information ska 

kunna produceras och följa en viss logik, samtidigt ska den gå att förstå och kunna ge en hint 

om framtiden.  

Studien har mätt det som jag ville att den skulle göra. Men den kunde med största sannolikhet 

ha utförts med att annorlunda urval och utifrån andra resultatmått.  
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6. Slutsats och vidare diskussion 
 

Tidigare studier inom området visade att redovisade resultat kan ha betydelse för bolagens 

möjlighet att locka till sig nya och gamla investerare. Samtidigt hade inte all typ av 

resultatredovisning någon betydande effekt för hur aktiekursen påverkades i det långa loppet. 

Fama (1965) och Malkiel & Fama (1970) menade att aktiekursen är svår och nästintill 

omöjlig att förutspå och att det istället handlar om en 50-50 chans för vilket håll kursen tar 

vägen. Andra menar att kursförändringar snarare beror på de beteendemönster som vi 

människor lever och agerar efter (Lo, 2004). I samtliga fall framgick det relativt tydligt att 

rörelseresultat och periodens resultat kan kopplas samman med utvecklingen av bolagets 

aktiekurs. Men det var desto svårare att bevisa nyttan med det övriga totalresultatet. 

Min studie har visat att rörelseresultat och perioden resultat ligger väldigt nära varandra ur en 

sambandssynpunkt och precis som tidigare studier är det tydligt att övrigt totalresultat verkar 

spela en mindre roll i sammanhanget.  

Vad jag tror att vi måste komma ihåg i detta fall var att övrigt totalresultat var en relativt ny 

företeelse för de svenska bolagen medan exempelvis amerikanska bolag använt övrigt 

totalresultat som en del i sin redovisning sedan tidigt 1980-tal. Kanske kan det helt enkelt vara 

så att läsarna av finansiella rapporter i Sverige inte ännu har hunnit ta till sig redovisningen av 

övrigt totalresultat. En annan möjlig anledning skulle kunna vara att övrigt totalresultat inte 

redovisas ihop med rörelseresultat och periodens resultat utan istället kommer på en egen sida 

rapporten och därför inte riktigt fångas upp av läsarna som slutar engagera sig i rapporten 

efter att ha läst resultatet för perioden.  

Som en fortsättning på denna studie skulle det vara intressant att genomföra en likadan 

undersökning men med ett annat urval av bolag och att istället välja 10 bolag som ligger nära 

varandra sett till börsvärde. Nu skiljde det drygt 175 miljarder kronor mellan största och 

minsta bolaget. Dessutom skulle det vara oerhört intressant att utveckla tanken kring 

avkastningskravets betydelse i sammanhanget och då undersöka om avkastningskravet och 

utfallet på avkastningen har något betydande samband med aktiekursen.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Bolagens börsvärde 2009 (Miljarder SEK) 

Hennes & Mauritz AB 230 

Ericsson AB 200 

TeliaSonera AB 168 

Nordea AB 123 

Astra Zeneca AB 85 

Handelsbanken AB 62 

Sandvik AB 55 

Volvo AB 52 

Atlas Copco AB 50 

ABB AB 49 

 

 

Bilaga 2 – Aktier som undersöktes 

Hennes & Mauritz AB Hennes & Mauritz B 

Ericsson AB Ericsson B 

TeliaSonera AB TeliaSonera 

Nordea AB Nordea 

Astra Zeneca AB Astra Zeneca  

Handelsbanken AB Handelsbanken B 

Sandvik AB Sandvik 

Volvo AB Volvo B 

Atlas Copco AB Atlas Copco B 

ABB AB ABB 



 

e 
 

Bilaga 3 – Rörelseresultat samtliga bolag - Mkr 

(Nordea redovisar i Euro, AstraZeneca och ABB redovisar i US Dollar) 

 

 Volvo H&M Ericsson Telia Astra Nordea SHB Sandvik 
Atlas 
Copco ABB 

Q1 -4528 3364 1775 7251 3163 833 3806 115 2172 922 

Q2 -6883 5671 1213 7464 2851 818 3445 -1985 2066 1022 

Q3 -3286 4700 1144 8104 3204 832 3255 51 2402 1381 

Q4 -2316 7909 1786 7505 2325 592 3221 408 2450 795 

Q1 2799 4978 1981 7222 3643 878 3792 1897 2627 691 

Q2 4770 6965 3020 7924 3034 730 3539 3471 3499 956 

Q3 4913 5656 5210 8738 2406 960 3606 2532 3782 1125 

Q4 5518 7060 6244 8199 2411 1071 3833 3129 4007 968 

Q1 6522 3408 5831 7273 3401 1003 3930 3271 3987 980 

Q2 7648 5599 4252 6448 2965 949 4136 3562 4177 1321 

Q3 5774 4707 5661 8058 4262 566 4360 1665 4800 1136 

Q4 6955 6665 2156 7979 2167 1029 4110 1649 4596 1113 

Q1 6239 3526 9087 6527 2160 1037 4571 3819 4604 1010 

Q2 7335 6893 2078 6320 1868 1099 4528 4212 5019 933 

Q3 2927 4802 3096 7560 2156 688 4405 3325 4918 1069 

Q4 1121 6533 -3803 7798 1964 1059 4060 2134 4687 826 

Q1 482 3130 2106 6489 1397 1041 4336 2557 4156 973 

Q2 3262 6023 2465 6283 2597 1048 4723 2961 4533 1125 

Q3 2398 5755 4219 7130 1706 1021 4571 2531 4212 1217 

Q4 996 7260 9055 4560 -591 1006 4458 590 4155 751 

Q1 2269 3401 2630 6196 836 1106 4920 2478 3760 788 

Q2 3563 7565 3999 5625 1109 935 5077 2556 4339 985 

Q3 2250 6886 3876 6333 541 1126 4904 2462 4145 1158 

Q4 -2258 7731 6302 4525 -349 1157 4311 2623 4771 965 

Q1 6837 4637 2133 5119 933 1408 4955 1052 4519 807 

Q2 7317 8352 3560 5441 923 1235 5256 2903 5072 892 

Q3 4653 6869 5077 6879 1170 1033 4731 2325 5313 882 

Q4 4511 7084 11035 2848 1088 1030 5533 770 4824 347 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

f 
 

           

Bilaga 4 – Periodens resultat samtliga bolag - Mkr 

(Nordea redovisar i Euro, AstraZeneca och ABB redovisar i US Dollar) 

 

 

 Volvo H&M Ericsson Telia Astra Nordea SHB Sandvik Atlas Copco ABB 

Q1 -4223 2577 1833 5018 2144 627 2765 -299 1378 652 

Q2 -5564 4193 797 5085 1717 618 2529 -2015 1468 675 

Q3 -2913 3460 772 5678 2121 626 2426 -180 1730 1034 

Q4 -1985 6154 725 5499 1562 447 2516 -103 1700 540 

Q1 1720 3741 1274 5236 2779 643 2824 1122 1855 464 

Q2 3226 5209 2027 5886 2116 539 2520 2075 2523 623 

Q3 2851 4244 3553 6475 1554 711 2661 1560 2650 774 

Q4 3415 5487 4381 5965 1632 770 2803 2186 2916 700 

Q1 4181 2618 4080 5240 2915 742 2883 2126 3033 655 

Q2 5241 4257 3216 4540 2123 700 3136 2228 2982 893 

Q3 3895 3589 3782 5618 3485 406 3209 704 3601 790 

Q4 4798 5357 1491 5802 1493 786 3046 803 3372 830 

Q1 4092 2739 8804 4301 1642 775 3348 2505 3405 685 

Q2 4943 5219 1205 4527 1618 821 3414 2773 3617 656 

Q3 1382 3622 2184 5125 1533 688 3246 2103 3486 759 

Q4 841 5287 -6255 7168 1534 842 4540 726 3406 604 

Q1 -248 2458 1204 4499 1012 796 3466 1477 2988 664 

Q2 2086 4655 1516 4438 1843 800 3695 1854 3137 763 

Q3 1415 4431 3010 5135 1248 776 3574 1631 3054 835 

Q4 548 5608 6444 2695 -520 773 3527 46 2903 525 

Q1 1141 2649 1692 4354 506 831 3909 1493 2755 544 

Q2 2534 5809 2662 3942 797 716 4034 1537 3207 636 

Q3 1545 5296 2624 4433 253 938 3899 1458 2878 734 

Q4 -2984 6222 4165 2870 -321 877 3342 1504 3335 680 

Q1 4236 3613 1454 4110 552 1082 3911 410 3236 564 

Q2 5193 6453 2123 3698 696 952 4173 1719 3651 588 

Q3 3073 5306 3118 5023 770 780 3758 236 3806 577 

Q4 2597 5526 6978 -2627 808 848 4501 -171 1030 204 
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Bilaga 5 – Övrigt totalresultat samtliga bolag - Mkr 

(Nordea redovisar i Euro, AstraZeneca och ABB redovisar i US Dollar) 

 

 

 Volvo H&M Ericsson Telia Astra Nordea SHB Sandvik 
Atlas 
Copco ABB 

Q1 8310 1516 2674 1928 -558 76 209 896 577 693 

Q2 1071 -780 1163 -2984 647 -2 1060 324 -177 1622 

Q3 -2127 -492 -4323 -9684 239 222 189 -2053 -1674 3279 

Q4 1401 -754 971 3400 -382 74 820 588 564 3772 

Q1 -1188 -608 -984 -5808 -174 205 -608 -697 -1062 220 

Q2 1030 348 2449 -443 -323 60 -36 281 125 394 

Q3 -4114 -956 -4881 -10850 274 -5 -918 -1676 -1988 2370 

Q4 391 -667 3094 -2924 248 112 796 159 -26 3317 

Q1 -2489 -1203 -3293 -3806 136 -8 -374 -994 -1043 1081 

Q2 1316 -175 -859 1635 166 -37 192 677 540 1411 

Q3 -335 679 -3066 -95 -358 -133 -786 406 686 144 

Q4 -1118 581 155 -3325 -490 277 -208 -817 -688 35 

Q1 -1355 -991 -1348 -70 117 129 465 -458 -642 1107 

Q2 77 1168 186 336 -378 -19 482 248 93 82 

Q3 -4092 -1863 -3131 -5039 275 93 168 -1501 -1603 1164 

Q4 -4030 273 185 1507 64 -80 1220 237 593 246 

Q1 -767 -668 -533 -1794 -184 42 -458 -656 -849 283 

Q2 2798 190 1961 3078 -188 -350 -1813 723 1369 734 

Q3 -80 21 -3040 -3305 -131 -6 499 -372 -1138 1275 

Q4 700 437 1319 2185 206 -185 1269 965 772 1006 

Q1 -214 -311 -881 -2259 21 -104 3056 -346 -494 474 

Q2 3074 844 2276 2638 -238 -104 4363 868 1295 626 

Q3 1690 764 2584 -455 -718 -13 -272 117 1350 213 

Q4 1936 710 -2413 989 -571 -821 3236 783 2512 522 

Q1 -1947 1764 2069 -28 -730 98 4875 96 1369 101 

Q2 -128 -10 -3670 -934 722 336 -4694 -720 -1133 908 

Q3 -2333 -515 -1848 -5798 605 -616 -294 1243 -188 282 

Q4 910 493 2138 -2236 275 195 -3668 -1028 -588 227 
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Bilaga 6 – Aktiekurser  

 Volvo H&M Ericsson Telia Astra Nordea SHB Sandvik 
Atlas 
Copco ABB 

Q1 49,9 180 66,9 38,89 306 60,2 47,92 58,25 62,11 119,25 

Q2 57 207 67,2 44,36 328,5 68,5 57,17 71 72,06 131,75 

Q3 71,5 218 72,2 49,73 315,4 75,7 63,93 84,7 86,57 133,8 

Q4 61,3 216,75 72,2 49,92 317,5 66,6 62,73 77,75 84,15 129,3 

Q1 84,8 221,25 80 47,03 324 61,9 64,17 95,1 96,62 139,1 

Q2 86,75 239,3 78,65 53,75 381,5 69,45 67,33 91,75 102,03 143,8 

Q3 97,35 228,9 70,4 55,54 333 71,7 71,33 113,1 126,87 142,1 

Q4 113,2 209,7 81,55 54,1 312,3 72,6 70,83 122,2 134,64 154 

Q1 116,7 237,9 96,25 49,48 327,6 70,75 68,67 117,4 147,08 166,8 

Q2 82,75 203,8 70,7 44,12 296,8 58,9 58,67 85,6 121,49 138,7 

Q3 77,15 203,8 68,4 45,11 310,6 54,2 58,87 84,5 122,08 124,1 

Q4 93,2 232,8 64,1 46,46 316,9 60,95 69,7 101,3 142,88 143,1 

Q1 82,25 220,3 61,25 44,37 298,1 54,2 67,97 92,65 124,91 117,8 

Q2 86,25 248,4 65,25 46,27 318,1 64 76,03 94,85 135,07 119,7 

Q3 88,6 213,1 58 44,53 304,2 58,35 73,37 92 141,9 121 

Q4 97,8 227,9 78,2 43,45 287,5 73,7 85,33 106,4 162,02 142,3 

Q1 95,1 234,8 81,4 46,53 344,4 79,15 95,17 95,9 152,45 148,1 

Q2 98,1 243,2 80 47,12 324,9 84,05 96,67 89,65 157,72 147,1 

Q3 83,65 274 83,2 54,25 353,3 81 95,67 91,8 161,24 167,8 

Q4 92,95 291,1 81,25 49,1 437,3 88,65 103,63 89,55 162,8 163,6 

Q1 99,4 281,9 81,6 48,98 532,5 94,55 106 93,3 179,6 155,3 

Q2 84,8 289,8 83,75 50,35 467,3 89,9 102,97 84,7 179,7 154,1 

Q3 83,65 299,7 89,35 51,45 539 90,05 111,6 79,65 193,96 165,2 

Q4 95,1 344,6 107 52,9 589 109,5 132,47 91,95 242,1 179,6 

Q1 107,9 333,1 94,6 50,9 569,5 109,2 125,2 99,6 221,9 182,7 

Q2 100,9 353 88,05 50,25 566 104,4 128,7 91,55 207,2 169,9 

Q3 89,85 321,3 79,4 42,01 542 94,2 121,4 80,95 204,5 159,9 

Q4 80,05 269 73,05 37,93 496,2 80,2 107,9 73,1 170,6 142,9 
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Bilaga 7 – Avläsningsdatum aktiekurser och undersökta kvartal 

Kvartal 1 – läses av 16 maj 

Kvartal 2 – läses av 16 augusti 

Kvartal 3 – läses av 15 november 

Kvartal 4 – läses av 14 februari 

 

2009: kvartal 1-4 

2010: kvartal 1-4 

2011: kvartal 1-4 

2012: kvartal 1-4 

2013: kvartal 1-4 

2014: kvartal 1-4 

2015: kvartal 1-4 

Sammanlagt 28 kvartal 

 

 


