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Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2005 skall samtliga noterade företag inom EU tillämpa International 

Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning, för att öka transparensen och 

jämförbarheten mellan börsföretagen. I samband med införandet blev tillvägagångssätten 

gällande värdering till verkligt värde annorlunda. Enligt IFRS är verkligt värde det belopp till 

vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. 

 

Syftet med studien är att redogöra för hur mycket värdering till verkligt värde som finns 

bland urvalsgruppens tillgångar. Vidare ämnar studien beskriva hur stor andel av totala 

tillgångar företagen redovisar till verkligt värde för att ge ett bidrag som uppmärksammar 

problemområdet och hur olikt det kan se ut bland företag. 

 

Studiens urval består av 50 svenska företag, listade som Financial enligt OMX. Dessa 

företags årsredovisningar från 2005, 2006 och 2007 har varit utgångspunkt för insamling av 

datamaterialet.  

 

I denna studie framkom det att det ser väldigt olika ut både mellan sektorer och inom samma 

sektorer. Det är svårt att ge någon generell förklaring till varför skillnaderna är såpass stora. 

En slutsats som kan dras är att de företag som innehar förvaltningsfastigheter redovisar störst 

andel till verkligt värde.  

 

Nyckelord: Verkligt värde, tillgångar, IAS 32, IAS 39, IFRS 7 
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Abstract 
Since the beginning of January 1st, 2005, all listed companies in Europe had to adopt 

International Financial Reporting Standards (IFRS) in its consolidated financial statements, to 

increase transparency and comparability. With the introduction of IFRS, companies had to 

change the way they valued at fair value differently from before. According to IFRS fair 

value is the amount at which an asset could be exchanged or a liability settled, between 

knowledgeable parties who are independent of each other and who have an interest in the 

transaction.  

 

The purpose of the study is to enlighten of how much of the assets of the study’s selection 

group are valued at fair value. Furthermore, the study intends to explain how the share of 

firms reported total assets are indeed valued at fair value in order to contribute and give 

attention to the problem area. The study also intends on bringing light on the differences 

between firms. 

 

The study sample consists of 50 Swedish companies, listed under the category financials on 

OMX Stockholm PI. These companies’ annual reports from 2005, 2006 and 2007 are the 

source from where we collect our data. 

 

In this study there were major differences between the distribution of fair value, both between 

sectors and within the same sectors. It is difficult to give a general explanation of why the 

differences are so great. One conclusion to be drawn is that the companies holding the 

investment property presents the largest share of fair value. 

 

Key words: Fair value, estates, IAS 32, IAS 39, IFRS 7 
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1. Inledning 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet för att läsaren skall få en förståelse om 

problematiken kring verkligt värde. Därefter följer en problemdiskussion där problemen som presenteras i 

problembakgrunden urskiljts och beskrivs utförligare. Följaktligen presenteras problemformuleringen med 

tillhörande delfrågor.     

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Problembakgrund  

Världen över upprättas och utformas finansiella rapporter för användare som befinner sig 

utanför företagen. Trots att rapporterna i stort sett är likvärdiga världen över skiljer sig 

innehållet från land till land på grund av olika normer, olika sociala, ekonomiska och legala 

faktorer och på grund av att användare har olika behov som måste tas i beaktning.1 Dessa 

påtryckande faktorer har lett till att de olika huvudgrupperna i rapporterna definieras och 

tolkas olika beroende på var man befinner sig, dessutom har dessa omständigheter lett till att 

kriterierna ser olika ut gällande redovisningen. International Accounting Standards 

Committe’s (IASC) mål är att minska skillnaderna mellan nationernas redovisning genom att 

det sker en harmonisering av de standarder som hänger samman med utformningarna av de 

finansiella rapporterna. Man fokuserar på att uppfylla syftet att rapporterna skall användas för 

ekonomiska beslut. 2 

 

För att öka transparensen i börsföretagen och harmonisera reglerna ska samtliga noterade 

företag inom EU tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin 

koncernredovisning från och med 1 januari 2005. 3 En viktig detalj i samband med införandet 

av IFRS innebär att företag skall lämna sådana upplysningar som gör det möjligt för 

användare av de finansiella rapporterna att bedöma den betydelse finansiella instrument har 

för företagets finansiella ställning och resultat. 4  

 

I Sverige har fair value översatts till verkligt värde men innebär i praktiken rimligt värde. 5 

De finansiella tillgångar som inte har något direkt marknadsvärde värderas med olika 

                                                 
1 FAR, IASB, Föreställningsram - förord 
2 Ibid 
3 http://www.pwc.com/extweb/challenges.nsf/docid/D1BCCD7E47A731D7802570DC00358655 
4 FAR, IASB, Föreställningsram - förord 
5 Balans 2008 Nummer 6, Jan Marton - Nyttan av verkligt värde i redovisningen 
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beräkningsmodeller som företagen själva modifierat och tagit fram. Det innebär att verkligt 

värde hos ett företag inte behöver vara verkligt hos ett annat.6  

 

Forskning har visat att det är svårt att utveckla regler som leder till att företagen får fram 

objektiva värden i sina balansräkningar, och det gäller särskilt när man ska beräkna tillgångar 

där det inte finns något konkret marknadsvärde. Finns det en aktiv marknad, exempelvis 

noterade aktier, blir redovisningen mer tillförlitlig. Man har funnit att tillgångar i 

balansräkningar ofta styrts av företagsledningens incitament, att antingen visa höga eller låga 

värden. 7 

 

Enligt IFRS är verkligt värde det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en 

skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 

av att transaktionen genomförs.8  

 

1.2 Problemdiskussion  

I redovisningen är verkligt värde baserat på en hypotetisk marknadstransaktion på 

balansdagen. I praktiken kan det vara mycket svårt och tidskrävande att beräkna hypotetiska 

marknadsvärden.9 Detta är någonting som flitigt kritiserats av användarna (praxis), som 

menar att definitionen och specificeringen av verkligt värde är alldeles för subjektiv. 

International Accounting Standards Board (IASB) har dragit igång ett projekt där det är tänkt 

att man ska strama åt definitionen. Det beror på att de nuvarande reglerna finns i ett flertal 

inkonsekventa standarder som uppkommit vid olika tidpunkter. Problemet är bara att den 

nuvarande definitionen är på motsvarande 158 sidor plus bilagor, vilket innebär att det är en 

komplicerad process när man skall ta reda på tillgångars verkliga värden. 10  

 

Ett annat problem som uppmärksammats flitigt är att värderingen till verkligt värde är 

motsägelsefull. Idag är det företagets intentioner med sina finansiella tillgångar som avgör 

värderingen. Om det är en tillgång som är aktiv för handel måste marknadsvärdet användas. 

Om den endast är ”till salu” eller vilande får allmänheten endast information genom 

balansräkningen, utan att det tas någon hänsyn till ”verkliga” förluster. Om den innehas tills 
                                                 
6 Balans 2008 Nummer 6, Jan Marton - Nyttan av verkligt värde i redovisningen 
7 Ibid 
8 FAR, IAS 39, punkt 9 
9 Balans 2008 Nummer 6, Jan Marton - Nyttan av verkligt värde i redovisningen 
10 Ibid 
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den har ”mognat” eller är ett traditionellt lån kan det redovisas som en kostnad. Det är här 

problemet framkommer, nämligen att olika banker kan redovisa samma tillgångar till olika 

värden. Enligt Fitch, en ratingagentur, redovisade Bank of America 27% av sina tillgångar till 

verkligt värde medan exempelvis Goldman Sachs redovisade 86% av sina tillgångar till 

verkligt värde.11 Slutsatsen i forskningsartikeln är att man bör värdera alla finansiella 

tillgångar till verkligt värde, som IASB föreslår vilket inte innebär några större 

komplikationer för vanliga banker men däremot kan det innebära problem för de mer 

risktagande investmentbankerna. Beroende på hur man klassificerar sina finansiella tillgångar 

så får det alltså olika konsekvenser för redovisningen.12  

 

Studien som presenterats i The Economist är baserad på amerikanska företag. Det kan därför 

vara intressant att se hur stor del av de svenska företagens tillgångar som är värderade till 

verkligt värde samt hur och om fördelningen sett likadan ut de senaste tre åren.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur stor del av företagens tillgångar på OMX Stockholm PI redovisas till verkligt värde?  

 

Studien avser att undersöka hur fördelningen ser ut hos företagen, vad det är som skiljer 

företagen åt samt hur fördelningen har sett ut och om den har förändrats under perioden 

2005-2007. För att rättvist kunna dra några slutsatser delas avslutningsvis företagen upp i 

respektive sektor utifrån OMX uppställning.  

 

För att besvara problemformuleringen samt avgränsa ämnesområdet som undersöks har vi 

valt att ställa upp tre delfrågor för att tydligt kunna presentera eventuella förändringar.  

 

Delfrågor 

Delfråga 1 – Hur stor del av varje företags tillgångar redovisas till verkligt värde?  

Delfråga 2 – Hur har fördelningen sett ut på årsbasis under perioden 2005-2007?  

Delfråga 3 – Hur har den procentuella andelen av tillgångar som redovisas till verkligt värde 

förändrats under perioden 2005-2007 hos företagen? 

                                                 
11 The Economist, 9/20/2008, Vol. 387 Issue 8598,  sid 92-93 
12 Ibid 
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Delfråga 4 – Finns det skillnader mellan sektorerna under kategorin financials? 

2. Syfte 
Utifrån problemavsnittet syftar studien till att studera hur mycket av urvalsgruppens 

tillgångar som värderas till verkligt värde. Vidare syftar studien att undersöka skillnader 

mellan sektorer och förändring av andelen redovisade tillgångar till verkligt värde och 

därigenom ge ett bidrag som uppmärksammar problemområdet för verkligt värde. 

 

2.1 Avgränsningar 

Då rekommendationen IAS 39 trädde i kraft år 2005 har vi valt att avgränsa vårt dataunderlag 

till årsredovisningar som är aktuella från 1 januari 2006 till och med 31 oktober 2008. Mer 

specifikt kommer undersökningen att granska årsredovisningar för 2005, 2006 samt 2007 och 

motsvarande för företag med brutna räkenskapsår. Undersökningen avser att granska de 

tillgångar som är värderade till verkligt värde. Detta inbegriper inte enbart IAS 39 och IAS 

40, utan de tillgångar som företagen själva skriver att de värderar till verkligt värde i sina 

årsredovisningar. 

 

Ytterligare avgränsningar har gjorts för att minska ner ämnesområdet. Granskningen av 

företagens årsredovisningar görs endast på företag som är registrerade på OMX Stockholm PI 

under kategorin financials. Detta på grund av standarden IAS 39, som bland annat innebär att 

börsföretag måste värdera vissa typer av tillgångar till verkligt värde.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Studien avser att genom granskning och analys av finansiella rapporter komma fram till hur 

stor del av våra studieobjekts tillgångar är värderade verkligt värde. Undersökningen baseras 

därför på sekundärdata. Den form av finansiella rapporter som är av intresse är företags 

årsredovisningar. Innehållsanalyser av dessa rapporter kommer att medföra både kvalitativ 

och kvantitativ data. Detta medför att studien kommer att använda sig av kvalitativ och 

kvantitativ data då både ord och siffror kommer att bearbetas. 

 

Kvantitativ och kvalitativ forskning används båda två som en slags inriktning på forskarens 

utgångspunkter. I själva verket utesluter de inte ömsesidigt varandra utan går ofta hand i 

hand. 13 

 

Den största skillnaden handlar om hur man behandlar det data som undersöks. Denscombe 

menar att kvalitativ forskning har en tendens att uppfatta ord som den centrala analysenheten. 

Kvantitativ forskning har en tendens att uppfatta siffror som den centrala analysenheten.14 

 

Genom att enbart studera kvantitativ data kan man med större säkerhet generalisera problem 

eftersom ett större urval kan representeras. Kvalitativ data ofta har en tendens att ge en mer 

uttömmande bild av det problem som undersöks och lämpar sig särskilt väl om man ska 

undersöka hur exempelvis människor förstår sig på saker.15  

 

En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Forskaren kan då 

studera forskningsobjektet utan att ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. 
16Vi kommer med att utgå från praxis, och försöka komma fram till slutsatser av värde. 

Ansatsen som vi använder genomsyras därför av en induktiv ansats. 

 

                                                 
13 M. Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 
203 
14 Ibid  s. 203-204 
15 Ibid  s. 243 
16 R. Patel & B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder. s.24 
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Författarna har alltså valt att göra en surveyundersökning. Surveyundersökning är ingen 

forskningsmetod utan en forskningsstrategi som utmärks av att den ger en bred täckning samt 

att den tar hänsyn till ögonblicksbilden vid en given tidpunkt.17 I vårt fall blir detta tre givna 

tidpunkter, då årsredovisningar från tre år används som underlag för empirin. 

 

Fördelen med en surveyundersökning i vårt fall är att man inte är begränsad till enbart en 

metodik, utan att man kan använda flera olika typer av metoder för att få fram data som 

exempelvis frågeformulär eller skriftliga källor. Hade en fallstudie istället gjorts hade djupare 

slutsatser kunnat dras, men istället hade det varit problematiskt att förmedla en helhetsbild av 

problemet. Surveyundersökningar handlar alltså om att empiriskt undersöka, det vill säga 

söka efter konkreta saker som går att mäta och registrera, vilket i vårt fall anses vara den mest 

lämpade strategin. 

 

3.1.1 Urval 

Ett teoretiskt urval har använts för att kunna få så bra information som möjligt i 

årsredovisningarna kring värdering till verkligt värde. Urvalet gjordes på den population av 

börsnoterade företag som finns registrerade på OMX Nordic Exchange. Antagandet gjordes 

om att företagen inom kategorin financials skulle vara bäst lämpade för undersökningen, 

eftersom de använder sig av finansiella instrument. 

 

Därmed utgör det teoretiska urvalet de företag som återfinns under kategorin financials på 

OMX Stockholm PI. De företagen som finns med är uppdelade i 7 olika sektorer, vilka visas 

nedan:  

                                                 
17 M. Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 12 
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Fig 3.1.1 Företagsförteckning 

3.1.2 Bortfall 

Alla företag som återfinns under kategorin financials på OMX Stockholm PI kunde inte 

uppfylla . 

 

� Vostok Nafta Investment Ltd tas inte med i undersökningen då det av deras 

sexmånadersrapport för första halvåret av 2007 framgår att bolaget bildades 5 april 

2007. 18 

� Din bostad tas inte med då de under 2006 förvärvade Tripep. Tillgångarna för 2005 är 

väldigt låga i förhållande till resterande år och därmed har författarna valt att inte 

använda Din bostad som empiriunderlag.19 

� SäkI – Använder inte IFRS. Applicerar redovisningsrådets rekommendationer (RR)  

 

                                                 
18 http://www.vostoknafta.com/web/vost2q07sve.pdf; 08-12-11; 14:00 
19 http://www.dinbostad.se/index.php?id=21; 08-12-11; 14:15 
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3.1.3 Metod för analys  

Sammanställningen av datamaterialet kommer att ske med utgångspunkt i varje företags 

årsredovisningar. Tyngdpunkten kommer att läggas på tillgångssidan i balansräkningen, och i 

en mätning av tillgångar som värderas till verkligt värde utifrån vad företagen har redovisat i 

årsredovisningarna.  

 

För att förtydliga ovanstående illustreras arbetsgången nedan. 

 
Fig 3.1.3 Processen från rapport till slutsats. 

 

Finansiella rapporter 

De rapporter vi kommer att inrikta oss på är företagens årsredovisningar. De företag som 

ingår i studien är indelade i sektorer, utifrån OMX indelning av financialskategorin. 

 

Bearbetning  

Arbetet med årsredovisningarna inleds med en genomgång av tillgångssidan i koncernens 

balansräkning. Ett första angrepp görs för att hitta poster som vi ser är värderade till verkligt 

värde och samtidigt anteckna vilka noter som behöver gås igenom. Tillgångssidan på 

koncernbalansräkningen ger oss även det totala värdet på tillgångarna som behövs vid 

beräkningen av andelen verkligt värde. 
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Därefter görs en genomgång av noter och eventuella notförteckningar för att hitta de 

tillgångar som företagen värderar till verkligt värde. Vi kommer enbart gå på företagens egna 

redovisningar om vilka tillgångar som värderas till verkligt värde. Detta behöver 

nödvändigtvis inte betyda enbart en tillämpning av IAS 39 och IAS 40 då vi går på de 

tillgångar som företagen själva skriver att de värderar till verkligt värde i sina 

årsredovisningar.  

 

Första noten behandlar redovisningsprinciper och är av betydande roll för beräkningen av 

andelen verkligt värde, då det är där företagen klassificerar sina tillgångar. Därför behöver 

denna not grundligt gås igenom för varje företag. Det är här vi får reda på ytterligare 

information om vilka tillgångar som värderas till verkligt värde, utöver de tillgångar vi kan se 

från genomgången av tillgångarna. 

 

När detta är gjort har vi fått ihop siffror för att beräkna andelen av de totala tillgångarna som 

respektive företag värderar till verkligt värde.  

 

För att beräkna den procentuella förändringen behöver vi först veta den mellanskillnad som 

finns mellan 2005-2006 och 2006-2007 för ett företag. Därefter beräknar vi hur stor andel 

som mellanskillnaden utgör av det gamla värdet, i vårt fall är detta värde andelen verkligt 

värde för 2005 (för perioden 2005-2006) och andelen verkligt värde 2006 (för perioden 2006-

2007). 

 

För att beräkna hur andelen har förändrats från 2005-2006 och 2006-2007 görs följande 

uppställning:  

För 2005-2006 
Mellanskillnad / andel verkligt värde 2005 

 
För 2006-2007 

Mellanskillnad / andel verkligt värde 2006 
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Beskrivande statistik 

Efter bearbetningen kommer det data som används i studien att anpassas till läsaren genom 

beskrivande statistik. Målet är att göra empirin så lättöverskådlig och förståelig som möjligt 

för läsaren. Detta görs genom att strukturera upp empiriavsnittet i mindre delavsnitt samt 

genom att kombinera text med diagram och tabeller. 

 

Analys 

Analysen görs på det datamaterial som presenteras. Upplägget för analysen är likartat med 

empiriavsnittet. De delavsnitt som finns under empiriavsnittet finns även under analysen, 

med modifikation för ett avsnitt där alla sektorer analyseras. Varje sektor analyseras var för 

sig och i den avslutande delen av analysen tolkas det totala underlaget i sin helhet. Analysen 

baseras sedan på de delfrågor som formulerats där författarna tolkar den empiri som tidigare 

framställts. I varje avsnitt analyseras de företag som har haft störst förändring mer 

djupgående.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Tillvägagångssättet i studien har varit att dra slutsatser genom att undersöka hur stor del av 

företagens totala tillgångar som värderas till verkligt värde. I företags årsredovisningar 

specificeras det tillvägagångssätt man använder sig av för att värdera sina tillgångar. 

Materialet för studien har enbart utgjorts av sekundärdata. Dessa data har både används för 

att öka författarnas kunskap om problemet men också som underlag för empirin.  

 

De databaser som författarna har tillgång via Södertörns Högskolas bibliotek har används för 

en djupdykning i problemområdet, genom att finna uppsatser, artiklar och tidsskrifter 

(Financial Times, The Economist, Balans mfl.). Databaserna har även använts för 

litteratursökningen. 

 

Empiriunderlaget har utgjorts av finansiella rapporter som studiens företag publicerar. Dessa 

rapporter har sedan hämtas in för att bearbetas och analyseras. För att komma åt företags 

årsredovisningar har vi främst använt oss av OMX hemsida, där företagen är listade, och där 

vissa uppgifter så som adress till företagens hemsidor finns tillgängliga. På detta vis har de 

flesta årsredovisningar samlats in. I några enstaka fall har dock databasen Affärsdata använts 

för att kunna få tag på övriga årsredovisningar. 
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Det väsentliga innehållet har sedan kopierats över till Excel för att på ett enkelt och smidigt 

sätt kunna sammanställa empirin.  

 

3.3 Reliabilitet  

Om en studie har hög reliabilitet innebär det att om någon annan skulle göra om studien 

skulle resultatet bli detsamma, att mätningen skulle ge samma data även nästa gång. 20 

Reliabilitet handlar alltså om studien är tillförlitlig. Har data samlats in på ett felaktigt sätt, 

om slumpartade faktorer påverkat uppsatsen, då kan studien inte anses ha hög reliabilitet.  

 

Något som också sänker reliabiliteten för studien är det faktum att flera företag inte finns 

kvar på OMX Stockholm PI, vilket påverkar reproducerbarheten. 

 

Däremot, i vårt fall, har alla de 150 olika årsredovisningar som analyserats sett olika ut, vilket 

skulle kunna innebära att det har skett vissa missförstånd. I det stora hela är reliabiliteten i 

denna studie medelhög. Ofta har företag en egen Not där det klart och tydligt står vilka 

tillgångar som värderas till verkligt värde. Problem kan ha uppstått när vi själva läst igenom 

alla Noter för att se vilka värderingsmetoder som företagen använder sig av.   

 

                                                 
20 M. Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 
282-283 
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3.4 Validitet 

För att en studie skall ha hög validitet innebär det att det undersökta materialet ska vara 

relevant. Med andra ord innebär det att man skall undersöka det som undersökas skall. 

Validitet handlar om huruvida metoderna för att samla in data samt i vilken utsträckning 

forskningsdata är riktiga. 21  

 

För att ytterligare stärka validiteten hade intervjuer med experter inom området kunnat göras, 

dock föll det utanför denna uppsatsram. Att försöka se saker ur olika perspektiv kan också 

bidra till att öka validiteten i data. Denna studie anser vi har en medelgod validitet då 

årsredovisningar presenterar sin information med förklaringar till respektive område. I 

årsredovisningar står det oftast hur man har klassificerat samt värderat sina tillgångar, vilket 

innebär att det är tämligen klart vad vi ska leta efter.  

 

                                                 
21 M. Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 
283 
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4. Teori 
________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Då vi har använt en induktiv ansats till vår metod kommer vi nedan att gå igenom teorier som 

kan förklara redovisningens utvecklingsförlopp mot verkligt värde. Dessa teorier används 

inte för att tolka analysen, utan är till för att öka läsarens förståelse om redovisning i stort.    

 

4.1 Teori och tidigare studier 

4.1.2 Kapitalmarknadsperspektivet 

Enligt Artsberg är det dominerade synsättet inom redovisningspolicy idag att redovisningen 

skall vara användbar för de som ska fatta beslut om huruvida de vill sälja, köpa eller behålla 

ett företags aktier.22 Detta påverkar hur redovisningen ska utvecklas i alla högra grad. 

 

Under början av 1970-talet utvecklade American Institute of Certified Public 

Accountants(AICPA) två studiegrupper som skulle rikta sig till den kritik som Accounting 

Principles Board (APB) blivit föremål för. En av dessa grupper var Trueblood kommittén. 

 

Huvudmålet för Trueblood kommittéen var att identifiera objektiven för finansiell 

rapportering. I rapporten som togs fram fastslogs att målet för finansiella rapporter var främst 

att tillhandahålla information som är användbar vid beslutsfattning av ekonomisk karaktär.23  

 

Artsberg menar vidare att detta synsätt har fått en dominerande ställning i USA och har 

spridits ut över världen i takt med att aktiemarknaderna vuxit. Financial Accounting 

Standards Board (FASB) i USA byggde mycket av sitt synsätt på Trueblood-rapporten som 

publicerades, även om denna inte fick en positiv mottagning. Trots detta valde man att 

använda sig av de slutsatser som rapporten pekade på till sin referensram.24 

 

Det finns en risk vid beslut om köp och försäljning av aktier då dessa har konsekvenser som 

inte är kända. Denna risk kan reduceras med redovisningsinformation. Genom mer 

redovisningsinformation antas denna risk förminska då prognoserna kring ett företag blir mer 

                                                 
22 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis s.75 
23 http://www.seagov.org/aboutpmg/history.shtml; 08-12-12; 14:50 
24 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis s.76 
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precisa. Man talar om en marknad där det finns en efterfrågan och ett utbud på 

redovisningsinformation. I den mån en investerare har riskaversion kommer denne att 

efterfråga redovisningsinformation. I andra ändan finns företaget som i den mån har ett behov 

av kapital tvingas man att möta investerarens efterfrågan på redovisningsinformation. 25  

 

Den kanske mest genomgripande förändringen som skett i standarder och rekommendationer 

under senare år är att antalet situationer i vilka tillgångar kan eller bör redovisas till det 

verkliga värdet har ökat markant. 26  

 

Detta kan kopplas till tankegångarna om att värdering till verkligt värde bidrar till en ökad 

transparens i redovisningen. Kapitalmarknadsperspektivet utgår ju ifrån att redovisningen 

skall vara användbar för aktieinnehavare, som underlag för beslut av deras aktieinnehav. 

Därmed ger användningen information som används för att bedöma värdet på ett företag. 

 

Det är alltså här någonstans som rekommendationerna kring värdering till verkligt värde, 

klassificeringar av finansiella instrument och liknande kommer in i bilden.  

 

4.1.3 Agentteorin 

Agentteorin uppstod under 1970-talet på grund av uppmärksamheten om redovisningens 

politiska natur, men teorin som sådan syftar till att bygga en deskriptiv teori där man vill 

beskriva verkligheten. 27 

 

Teorin utgår från antaganden om att aktörer på marknaden är rationell och nyttomaximerar. 

Relaterat till redovisning blir agentteorin mer specifikt fokuserad på aktörer inom området 

redovisning. Artsberg benämner dessa som den redoivsningsskyldiga agenten, 

redovisningsmottagaren (principal) och revisorn.  

 

I agentteorin förväntas agenten att framstå som mer duglig, men också om att slippa direkta 

ekonomiska påföljder som kan åläggas honom. Här tar Artsberg upp ett exempel om att 

agenten förväntas välja en sådan redovisningsmetod som ger högre vinst. Även här kan man 

                                                 
25 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis s.77 
26S. Sundgren, H. Nilsson & S. Nilsson, Internationell redovisnings – teori och praxis s.29 
27 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis s.83 
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tänka sig att en utveckling mot verkligt värde, för att skapa en ökad transparens i 

redovisningen, för att gagna principalen och kontrollbehovet. 

 

Redovisningsmottagaren anlitar en revisor som ser till att redovisningsmottagarens intresse 

tas tillvara så länge som den ekonomiska nyttan bedöms vara högre än kostnaden för 

revisionsarvodet. Redovisningsmottagaren behöver även se till så att agenten uppmuntras att 

arbeta i sak för mottagaren.28 

 

Förekomsten av olika redovisningsalternativ till en och samma händelse kan förklaras med att 

de olika aktörerna har försökt att minska sina risker. Watts och Zimmerman menar att olika 

grupper av intressenter kommer att jobba för att få stöd för redovisningsregler som gynnar det 

egna intresset. Det bästa sättet att få stöd och lansera sina redovisningsregler är att ta fram 

någon teori som leder till en lösning ur vilken dessa önskvärda konsekvenser fås.29  

 

4.1.4 Institutionell teori 

Douglas North skriver i sin bok Institutionerna, tillväxten och välståndet att institutioner är 

samhällets spelregler, det vill säga de restriktioner som människor sätter upp för att ange 

formerna för mänsklig samverkan. Institutioner påverkar ekonomins olika funktioner, vilket i 

allra högsta grad innesluter redovisningen. För att få en förståelse för hur redovisningen har 

utvecklats är den institutionella teorin ett bra ramverk att använda sig av. Institutioner 

minskar osäkerheten genom att de ger struktur, en slags vägvisning om hur saker skall gå till. 
30 Det finns både formella och informella institutioner, och de kan antingen skapas eller 

utvecklas utan beslutstagande.   

 

Det intressanta i den institutionella teorin är hur man tar hänsyn till förändringar. Små 

förändringar kan ta enormt lång tid att genomföra, eftersom praxis och kontrakt ofta är svåra 

att ändra på. Den institutionella teorin är lämplig att använda sig av eftersom redovisningen 

ständigt är utsatt för förändring. Samtidigt har redovisningen utvecklats av olika institutioner 

som exempelvis FAR eller Bokföringsnämnden (BFN). För företagsledningar är 

                                                 
28 Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis s.84 
29 The Accounting Review(1979), Vol. 54, No.2, Watts & Zimmerman 
30 North, Institutionerna, tillväxten och välståndet. s.17 
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institutionernas påverkan av stor betydelse eftersom de inte kan handla på vilket sätt som 

helst utan att det får konsekvenser.   

 

Att få objektiva och rättvisa värden i balansräkningen är inte helt lätt. I IASB:s 

föreställningsram uppges att de finansiella rapporternas primära användare är aktieägarna. 

När det gäller verkligt värde kan det antas att redovisning som avspeglar det faktiska värdet 

är det som är det mest intressanta för exempelvis beslutsunderlag. Däremot är inte alltid 

verkligt värde helt objektivt, eftersom företag använder sig av interna värderingsmodeller när 

det inte finns någon aktiv marknad.31 Detta är ett exempel på att det tar tid att anpassa sig 

efter institutionerna och normerna som finns i samhället.      

                                                 
31 Balans 2008 Nummer 6, Jan Marton - Nyttan av verkligt värde i redovisningen 
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5. Lagar och normgivning 

5.1 IAS 32 – Finansiella Instrument: Klassificering  
Syftet med IAS 32 är att ange principer för klassificering av finansiella instrument samt ange 

regler för kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder.32 Principerna i IAS 32 

kompletterar principerna för redovisning och värdering av finansiella tillgångar och 

finansiella skulder i IAS 39.  Ett finansiellt instruments klassificering i balansräkningen beror 

på den ekonomiska innebörden av de villkor som gäller för instrumentet, inte den juridiska 

formen. Normalt sammanfaller den ekonomiska innebörden och den juridiska formen, men 

inte alltid. Vissa finansiella instrument är juridiskt utformade som eget kapital men deras 

ekonomiska innebörd är skulder och andra instrument kan kombinera villkor som är 

utmärkande för egetkapitalinstrument med sådana som är utmärkande för finansiella 

skulder.33 

 

Definitionen av finansiella instrument är direkt hämtad från IAS 32 punkt 11.  

Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett 

företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. 

En finansiell tillgång är varje tillgång i form av:  

a. kontanter, 

b. egetkapitalinstrument i ett annat företag, 

c. avtalsenlig rätt att  

Erhålla kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag, eller 

• byta en finansiell tillgång eller finansiell skuld med annat företag under villkor 

som kan vara förmånliga för företaget, eller 

• avtal som kommer att eller kan komma att regleras i företagets egna 

egetkapitalinstrument och är  

                                                 
32 S. Sundgren, H. Nilsson & S. Nilsson, Internationell redovisnings – teori och praxis s.158 
33 FAR, IAS 32, punkt 18 
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• Ett instrument som inte är ett derivat och som medför att företaget är eller kan 

bli förpliktigat att erhålla ett variabelt antal av företagets egna 

egetkapitalinstrument, eller 

• Ett derivat som kommer att eller kan komma att regleras på annat sätt än 

genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot 

ett fastställt antal av företagets egna egetkapitalinstrument. I detta syfte 

innefattar företagets egna egetkapitalinstrument inte instrument som i sig 

själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets egna 

egetkapitalinstrument. 34 

 

5.2 IAS 39 – Finansiella Instrument: Redovisning oc h värdering 
IAS 39 är standarden för finansiella instrument och anger hur företag skall redovisa och 

värdera finansiella tillgångar och finansiella skulder.35 Det finns dock restriktioner eftersom 

alla finansiella instrument inte värderas till verkligt värde, vilket vi återkommer till längre 

ned. En viktig aspekt som IAS 39 tar hänsyn till är att det verkliga värdet på de finansiella 

tillgångarna och skulderna värderas i så lång utsträckning som möjligt till verkligt värde.  

 

I standarden tar man även hänsyn till anskaffningsvärdet. I IAS 39 definieras fyra kategorier 

av finansiella instrument, dessa är direkt hämtade från IAS punkt 9. En finansiell tillgång 

eller en finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen är en finansiell 

tillgång eller finansiell skuld som uppfyller något av följande villkor:  

1. Det klassificeras som att det innehas för handel. En finansiell tillgång eller finansiell 

skuld klassificeras som att den innehas för handel om den  

a. Förvärvades eller uppkom med huvudsyfte att säljas eller återköpas på kort 

sikt, 

b. Ingår i en portfölj med identifierade finansiella instrument som förvaltas 

tillsammans och för vilka det finns ett bevisat nyligen faktiskt mönster av 

kortfristiga realiseringar av vinst, eller 

c. Ett derivat (förutom ett derivat som är ett finansiellt garantiavtal eller ett 

identifierat och effektivt säkringsinstrument). 

                                                 
34 FAR, IAS 32, punkt 11 
35 S. Sundgren, H. Nilsson & S. Nilsson, Internationell redovisnings – teori och praxis s.167 
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2. Vid det första redovisningstillfället identifieras som en post värderad till verkligt 

värde via resultaträkningen. Ett företag kan endast använda denna identifiering när 

detta är tillåtet enligt punkt 11 A eller när detta leder till mer relevant information, 

eftersom  

a. den eliminerar eller i betydande utsträckning minskar inkonsekvenser i 

värdering eller redovisning (”bristande överensstämmelse i redovisningen”) 

som annars skulle uppkomma vid värdering av tillgångar eller skulder eller 

redovisning av vinsterna och förlusterna avseende dem på olika grunder, eller 

b. en grupp av finansiella tillgångar, finansiella skulder eller en kombination av 

dem förvaltas och resultatet utvärderas baserat på verkligt värde, i enlighet 

med en dokumenterad riskhanterings- eller investeringsstrategi och 

information om gruppen tillhandahålls internt på denna grund till företagets 

nyckelpersoner i ledande ställning (enligt definition i IAS 24 Upplysningar om 

närstående), exempelvis företagets styrelse och verkställande direktör.36 

 

5.2.1 Ytterligare definitioner från IAS 39 
Definitioner avseende redovisning och värdering hämtat från IAS 39 punkt 9:  

Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller en finansiell skuld är det belopp 

till vilket den finansiella tillgången eller den finansiella skulden värderas vid 

anskaffningstillfället efter avdrag för återbetalning av nominella belopp, efter avdrag eller 

tillägg för ackumulerade avskrivningar vid användande av effektivräntemetoden på eventuell 

skillnad mellan det ursprungligen redovisade beloppet och förfallobeloppet, och efter avdrag 

för nedsättning (direkt eller via reservering) på grund av nedskrivning eller finansiella 

tillgångar som inte går att driva in. 

Effektivräntemetoden är en metod för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet för en 

finansiell tillgång eller finansiell skuld (eller grupp av finansiella tillgångar eller finansiella 

skulder) och för fördelning i tiden av ränteintäkten eller räntekostnaden över relevant period. 

Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och 

utbetalningarna under det finansiella instrumentets förväntade löptid, eller i tillämpliga fall, 

en kortare period till den finansiella tillgångens eller finansiella skuldens redovisade 

nettovärde.  

                                                 
36 FAR, IAS 39, s.1 
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Vid beräkning av den effektiva räntan skall ett företag vid uppskattningen av betalningar 

beakta samtliga avtalsvillkor för det finansiella instrumentet (exempelvis 

förskottsbetalningar, köpoptioner och liknande optioner) men skall inte beakta framtida 

kreditförluster. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av 

avtalsparterna, som är en del av effektivräntan (se IAS 18), transaktionskostnader och alla 

andra överkurser och underkurser. Det förutsätts att betalningar och förväntad löptid för en 

grupp av likartade finansiella instrument kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Dock, i de 

sällsynta fall när det inte går att på ett tillförlitligt sätt uppskatta betalningar eller förväntad 

löptid för ett finansiellt instrument (eller en grupp av finansiella instrument) skall företaget 

använda de avtalsenliga betalningarna över hela avtalstiden för det finansiella instrumentet 

(eller gruppen av finansiella instrument). 

 

Borttagande från balansräkningen är borttagande av en tidigare redovisad finansiell tillgång 

eller finansiell skuld från ett företags balansräkning. 

 

Ett avistaköp eller en avistaförsäljning är ett köp eller en försäljning av en finansiell tillgång 

enligt ett avtal vars villkor kräver leverans av tillgången inom den tidsram som generellt 

etablerats av regelverk eller praxis på berörd marknad. 

 

Transaktionskostnader är tillkommande kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet, 

emissionen eller avyttringen av en finansiell tillgång eller en finansiell skuld (se bilaga A, 

punkt VT 13). En tillkommande kostnad är en som inte hade uppkommit om företaget inte 

hade förvärvat, emitterat eller avyttrat det finansiella instrumentet.37 

5.3 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter 

Syftet med standarden IAS 40 är att påvisa hur förvaltningsfastigheter skall redovisas samt 

vilka upplysningar som skall lämnas.38 Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en 

byggnad – eller del av en byggnad – eller båda) som innehas (av ägaren eller av en 

leasetagare om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för  

                                                 
37 FAR, IAS 39, punkt 9 
38 FAR, IAS 40, punkt 1 
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a. användning i produktionen eller tillhandahållandet av varor eller tjänster eller för 

administrativa ändamål, eller 

b. försäljning i den löpande verksamheten. 

 

Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas (av ägaren, eller av en leasetagare om 

leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) för produktion och 

tillhandahållande av varor eller tjänster, lagring eller för administrativa ändamål. 39 

5.4 IFRS 7 – Finansiella instrument: Upplysningar 

Syftet med denna standard är att kräva att företag lämnar upplysningar i sina finansiella 

rapporter som gör det möjligt för användare att bedöma:  

a. betydelsen av finansiella instrument för företagets finansiella ställning och resultat, 

och 

b. karaktären och omfattningen av de risker som uppstår genom finansiella instrument 

som företaget är exponerat för under perioden och på balansdagen samt hur företaget 

hanterar dessa risker.40 

Principerna i denna standard kompletterar principerna för redovisning, värdering och 

klassificering av finansiella tillgångar och finansiella skulder i IAS 32 Finansiella 

instrument: Klassificering och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.41 

 

Det finns en del restriktioner som innebär att standarden skall tillämpas av alla företag för 

alla typer av finansiella instrument förutom de innehav i dotterföretag, intresseföretag och 

joint ventures som redovisas enligt IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella 

rapporter, IAS 28 Innehav i intresseföretag eller IAS 31 Andelar i joint ventures. 42 

  

 

                                                 
39 Ibid, punkt 5 
40 FAR, IFRS 7, punkt 1 
41 Ibid 7, punkt 2 
42 FAR, IFRS 7, punkt 3 
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6. Empiri 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I empiriavsnittet presenteras de data som vi kommit fram till från de årsredovisningar som samlats in. 

Resultatet redovisas per sektor med beskrivande statistik, där diagram och tabeller visar hur fördelningen ser 

ut.  

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kategorin financials är indelad i olika sektorer som visar vilka områden företagen är 

verksamma i. Sektorfördelningen ser ut på följande sätt i en procentuell uppdelning: 

 

 

 
Fig. 6.0.1 Fördelningen av Financials-företagen i sektorer 

 

Sektor Antal Sektor Antal 

Real Estate Operating Companies 16 Multi-Sector Holdings 11 

Asset Management & Custody Banks 7 Investmenet Banking & Brokerage 5 

Diversified Real Estate Activities 2 Specialized Finance 1 

Diversified Banks 4 Diversified Capital Markets 1 

Bortfall 3 Antal företag 50 

Fig 6.0.2 Fördelningen av Financials-företagen i sektorer, antal 
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6.1 Resultat 

6.1.1 Multi-Sector Holdings – 11 företag  

 
Fig 6.1.1 Multi-Sector Holdings resultat 

 

Fördelningen gällande verkligt värde är relativt utspritt inom sektorn Multi-Sector Holdings. 

Endast tre företag av 12 redovisar 95% eller mer av sina tillgångar till verkligt värde för åren 

2005, 2006 samt 2007.  Ratos är företaget som redovisar mindre än 20% av sina tillgångar till 

verkligt värde.  

 

Ratos kan förmodligen ses som något av en extrempunkt i den empiri som vi utarbetat, då 

deras andel av totala tillgångar redovisat till verkligt värde skiljer sig en hel del från de andra 

företagen. 
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Nedanstående tabell visar hur förändringen av andelen redovisade tillgångar till verkligt 

värde har förändrats mellan åren 2005-2006 och 2006-2007 

 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring  

2006-2007 

Bure Equity 20,84% 14,98% Latour 

Investment 

-0,67% -3,75% 

Geveko 3,73% -44,87% Ratos 50,86% 20,55% 

 

Havsfrun 

Investment 

-5,00% 2,64% Skanditek -10,51% 10,04% 

Industrivärlden -0,94% 2,06% Svolder -0,01% -0,07% 

 

Investor -1,63% -3,41% Öresund 0,25% 0,00% 

 

Kinnevik -0,68% 6,87%    

 

Fig 6.1.2 Multi-Sector-holdings förändringar 

 

Av tabellen framgår att tre företags andelar har minskat under perioderna 2005-2006 och 

2006-2007 samt att endast ett företags andel har ökat under bägge perioder. I övrigt har 

andelen i fem av företagen ökat mellan 2006-2007 samt har en minskning skett hos fyra 

företag under samma period. 

 

2005-2006 

Den största förändringen under perioden 2005-2006 hade Bure Equity, där andelen tillgångar 

värderade till verkligt värde ökade med 20,84%. Den minsta förändringen under samma 

period hade Öresund, där andelen ökade med 0,25%.  

 

Den största minskningen innehas under denna period av Skanditek med -10,51%. 

 

2006-2007 

Under perioden 2006-2007 ökade Ratos sin andel mest av bolagen i sektorn Multi-Sector 

Holdings. Detta med 20,55%. Företaget som ökade minst under samma period var Öresund 

vars andel var oförändrad. 
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Den största minskningen innehas under perioden 2006-2007 av Geveko med -44,87% 

6.1.2 Real Estate Operating Companies – 16 företag 

 
Fig 6.2.1 Real Estate Operating Companies resultat 

 
Fig 6.2.2 Real Estate Operating Companies resultat 
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16 av 47 företag befinner sig i branschen Real Estate Operating Companies.  

 

Fördelningen av andelen redovisade tillgångar till verkligt värde kan ses som jämnt fördelad, 

med undantag för Dagon. I denna sektor redovisar majoriteten av företagen mer än 90% av 

sina tillgångar till verkligt värde. 

 

Dagons andel redovisade tillgångar till verkligt värde uppgick år 2005 till 66,38%, under år 

2006 till 50,84% för att sedan uppgå till 92,33% år 2007. 

 

Dagos kan förmodligen ses som något av en extrempunkt i sektorn för Real Estate Operating 

Companies, då deras andel av totala tillgångar redovisat till verkligt värde skiljer sig 

väsentligt mot de andra företagen under åren 2005 och 2006. 

 

Nedanstående tabell visar hur förändringen av andelen redovisade tillgångar till verkligt 

värde har förändrats mellan åren 2005-2006 och 2006-2007 

 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

Atrium 

Ljungberg 

-1,49% -1,55% Fastighets AB 

Balder 

0,12% -6,76% 

Brinova 

Fastigheter 

3,14% 0,64% 

 

Heba -0,09% 0,06% 

 

Castellum -0,40% 0,30% Hufvudstaden -14,05% 16,38% 

 

Catena 0,99% -0,13% Klövern 2,18% 0,48% 

 

Dagon -23,41% 81,61% Kungsleden 1,28% 4,12% 

 

Diös Fastigheter -0,66% 4,98% Sagax -3,52% -2,60% 

 

Fabege 10,45% 6,81% Wallenstam 0,20% -0,02% 

 

Fast Partner -4,15% 0,96% Wihlborgs 0,51% 0,70% 

 

Fig 6.2.2 Real Estate Operating Companies förändringar 
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Av tabellen framgår att två företags andelar har minskat under perioderna 2005-2006 och 

2006-2007 samt att endast fem företags andelar har ökat under bägge perioder. I övrigt har 

andelen i elva av företagen ökat mellan 2006-2007 samt har en minskning skett hos fem 

företag under samma period. 

 

2005-2006 

Den största förändringen under perioden 2005-2006 hade Fabege, där andelen tillgångar 

värderade till verkligt värde ökade med 10,45%. Den minsta förändringen under samma 

period hade Wallenstam, där andelen ökade med 0,20%.  

 

Den största minskningen innehas under denna period av Dagon med –23,41%. 

 

2006-2007 

Under perioden 2006-2007 ökade Dagon sin andel mest av bolagen i sektorn Real Estate 

Operating Companies. Dagons andel ökade med 81,61%. Företaget som ökade minst under 

samma period var företaget Heba, vars andel ökade med 0,06%. 

 

Den största minskningen innehas under perioden 2006-2007 av Fastighets AB Balder med  

-6,76%. 
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6.1.3 Asset Management & Custody Bank – 7 företag 

 
Fig 6.1.3.1 Asset Management & Custody Banks resultat 

 

Fördelningen är relativt spridd i sektorn för Asset Management & Custody Banks. Av totalt 

sju företag som återfinns under denna sektor redovisar endast två företag 90 % eller mer sina 

tillgångar till verkligt värde.  Linkmed, Affärsstrategerna och Ledstiernan redovisar ungefär 

50 % av sina totala tillgångar till verkligt värde.  

 

Av diagrammet går även att utläsa att Affärsstrategerna har en relativt stabil ökning av sin 

andel under perioderna 2005-2006 och 2006-2007, medan Linkmeds andel minskar under 

perioden 2005-2006 för att sedan stiga under perioden 2006-2007. 

 

Av tabellen framgår följande förändringar från åren 2005 till och med 2007. 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring  

2006-2007 

Affärsstrategerna 33,80% 10,24% Melker 

Schörlings 

-1,31% 0,11% 

 

East Capital 0,74% 0,61% Novestra -0,96% -3,12% 
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Ledstiernan -33,59% 2,44% Traction 5,05% -1,04% 

 

Linkmed -57,89% 73,12%    

 

Fig 6.1.3.2 Asset Management & Custody Banks förändringar 

 

Av tabellen framgår att två företags andelar har minskat under perioderna 2005-2006 och 

2006-2007 samt att två företags andelar har ökat under bägge perioder. I övrigt har andelen i 

fyra av företagen ökat mellan 2006-2007 samt har en minskning skett hos tre företag under 

samma period. 

 

2005-2006 

Den största förändringen under perioden 2005-2006 hade Affärsstrategerna, där andelen 

tillgångar värderade till verkligt värde ökade med 33,80%. Den minsta förändringen under 

samma period hade East Capital, där andelen ökade med 0,74%.  

 

Den största minskningen innehas under denna period av Linkmed med –57,89%. 

 

2006-2007 

Under perioden 2006-2007 ökade Linkmed sin andel mest av bolagen i sektorn Asset 

Management & Custody Banks. Linkmeds andel ökade med 73,12%. Företaget som ökade 

minst under samma period var företaget Melker Schörlings, vars andel ökade med 0,11%. 

 

Den största minskningen innehas under perioden 2006-2007 av Novestra med -1,04%. 



Tillgångar och verkligt värde 

 
 

  
sida 30 

 

  

6.1.4 Investment Banking & Brokerage – 5 företag 

 
Fig 6.1.4.1 Investment Banking & Brokerage resultat 

 

Ovanstående diagram visar på en spridning av andel redovisade belopp till verkligt värde 

bland totala tillgångar. Under 2005 redovisade företagen allt från 17,96% upp till 69,86%. 

Under 2007 var denna spridning lägre, då Carnegie redovisade 31,06% av sina tillgångar till 

verkligt värde medan NeoNet redovisade 53,95% av sina tillgångar till verkligt värde. 

 

Nedanstående tabell visar hur förändringen av andelen redovisade tillgångar till verkligt 

värde har förändrats mellan åren 2005-2006 och 2006-2007 

 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring  

2006-2007 

Avanza Bank 36,16% 12,84% NeoNet 6,09% 34,63% 

 

Carnegie 87,12% -32,77% Nordnet 87,69% 22,78% 

 

HQ Bank -19,01% -10,50%    

 

Fig 6.1.4.2 Investment Banking & Brokerage förändringar 

 



Tillgångar och verkligt värde 

 
 

  
sida 31 

 

  

Av tabellen framgår att ett företags andel har minskat under perioderna 2005-2006 och 2006-

2007 samtidigt som tre företags andelar har ökat under bägge perioder. I övrigt har andelen i 

tre av företagen ökat mellan 2006-2007 medan en minskning inträffade hos två företag under 

samma period. 

 

2005-2006 

Den största förändringen under perioden 2005-2006 hade företaget Nordnet, där andelen 

tillgångar värderade till verkligt värde ökade med 87,69%. Den minsta förändringen under 

samma period hade NeoNet, där andelen ökade med 6,09%.  

 

Den största minskningen innehas under denna period av HQ Bank med –19,01%. 

 

2006-2007 

Under perioden 2006-2007 ökade NeoNet sin andel mest av bolagen i sektorn Investment 

Banking & Brokerage. NeoNets andel ökade med 34,63%. Företaget som ökade minst under 

samma period var företaget Avanza Bank, vars andel ökade med 12,84%. 

 

Den största minskningen innehas under perioden 2006-2007 av Carnegie med -32,77%. 
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6.1.5 Diversified Banks – 4 företag 

 
Fig 6.1.5.1 Diversefied Banks resultat 

 

Bland Sveriges storbanker är fördelningen relativt likartad mellan de fyra företagen. 

Handelsbanken, SEB och Swedbank har liknande andelar redovisade tillgångar till verkligt 

värde medan Nordea ligger på en något lägre nivå.  

 

Nedanstående tabell visar hur förändringen av andelen redovisade tillgångar till verkligt 

värde har förändrats mellan åren 2005-2006 och 2006-2007 

 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring  

2006-2007 

Swedbank -3,92% -2,96% Nordea Bank -12,80% -2,64% 

 

SEB 0,54% -10,64% Handelsbanken 2,0% -21,01% 

 

Fig 6.1.5.2 Diversified Banks förändringar 

  

Av tabellen framgår att två företags andel har minskat under perioderna 2005-2006 och 2006-

2007. Inget av företagen har ökat under båda perioder. I övrigt har andelen i alla företag i 

sektorn Diversified Banks minskat mellan 2006-2007. 
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2005-2006 

Den största förändringen under perioden 2005-2006 hade företaget SEB, där andelen 

tillgångar värderade till verkligt värde ökade med 0,54%. Den minsta förändringen under 

samma period hade Handelsbanken, då deras andelar ökade med 0,09%.  

 

Den största minskningen innehas under denna period av Nordea Bank med -12,80%. 

 

2006-2007 

Den största minskningen innehas under perioden 2006-2007 av Handelsbanken med -21,01%. 

 

5.1.6 Resterande företag – 4 företag 
Ytterligare fyra företag finns med under kategorin financials. Följande sektorer redovisas 

nedan:  

• Diversified Real Estate Activities  

• Specialized Finance  

• Diversified Capital Markets  

 
Fig 6.1.6.1 Diversified Real Estate Activities resultat 

 

En tolkning av diagrammet utvisar att dessa företags andelar inte har haft en likadan 

utveckling. JMs andel av totala tillgångar redovisade till verkligt värde har minskat från 

perioden 2005-2007 medan Lundbergföretagens utveckling har varit den motsatta. 
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Nedanstående tabell visar hur förändringen av andelen redovisade tillgångar till verkligt 

värde har förändrats mellan åren 2005-2006 och 2006-2007. 

 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring 

2006-2007 

 Förändring 

2005-2006 

Förändring  

2006-2007 

Lundbergföretagen 1,94% 11,96% JM -33,75% 8,67% 

 

Fig 6.1.6.2 Diversified Real Estate Activities förändringar 
 

Av tabellen framgår att Lundbergföretagens andel har ökat under bägge perioder. JMs andel 

sjönk under perioden 2005-2006 för att sedan stiga under perioden 2006-2007. 

 

 

 
Fig 6.1.6.3 Specialized Finance resultat 

 

Luxonens andel av totala tillgångar redovisat till verkligt värde har negativ trend, med en 

minskning av andelen för perioderna 2005-2006 samt 2006-2007. 

 

Förändringen av andelen redovisade tillgångar till verkligt värde har under 2006-2007 

minskat med -3,93%. För året 2005-2006 har även andelen minskat, med -5,26% 
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Fig 6.1.6.4 Diversified Capital Markets resultat 

 

Kaupthing har en snarlik utveckling som Luxonen, då andelen av totala tillgångar som 

redovisas till verkligt värde har minskat för vart och ett av åren mellan 2005 och 2007. 

Kaupthings förändring av andel redovisade tillgångar till verkligt värde har minskat under 

perioderna 2005-2006 samt 2006-2007 med -31,98% respektive -3,60%. 
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6. Analys 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I analysen tolkas resultaten systematiskt utifrån det insamlade datamaterialet. Varje sektor analyseras för sig 

och i den avslutande delen av analysen tolkas det totala underlaget i sin helhet. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Multi-Sector Holdings 

I denna sektor är spridningen relativt stor. De företag vars utveckling är av intresse, och som 

därför kommer gås igenom mer på djupet är Bure Equity, Geveko och Ratos. 

 

Bure Equity utmärker sig som företaget som har haft en relativt stabil ökning av andel av 

tillgångar värderade till verkligt värde. När man studerar balansräkningen ser man att de 

totala tillgångarna har minskat varje år under perioden 2005-2007.  

 

Anledningen till att det har skett en ökning av andelen redovisade tillgångar till verkligt värde 

kan tyckas bero på att Bure Equitys kortfristiga placeringar har ökat runt 763 MSEK under 

perioden 2005-2006 med totala tillgångar 3 884,9 MSEK. Andra poster värderade till verkligt 

värde har även ökat, men till mindre betydande grad. Ökningen av poster värderade till 

verkligt värde i årsredovisningen i kombination med en minskning av totala tillgångar har 

medfört i en ökning med 20,84% av andelen tillgångar värderade till verkligt värde 

 

Under perioden 2006-2007 har Bure Equitys andel tillgångar som värderas till verkligt värde 

ökat med 14,98%, trots att summan av Bures totala tillgångar har minskat. Även här kan man 

se att en ökning av kortfristiga fordringar. 

 

Gevekos utveckling är intressant då den under perioden 2006-2007 minskar med –44,87%. 

Vid en första anblick kan detta ses som oroande. Deras andel år 2006 var 58,19% och år 2007 

var andelen 32,08%. De totala tillgångarna under denna period har minskat med drygt 100 

MSEK. Den största förändringen beror på att posten aktier och andra värdepapper minskat 

med ungefär 600 MSEK under perioden 2006-2007.   

 

Ratos är också ett företag som behöver analyseras mer djupgående utifrån de resultat som 

tagits fram. Ratos skiljer sig från de andra företagen i den bemärkelsen att de redovisar en 

väldig låg andel av sina tillgångar till verkligt värde.  Anledningen till att andelen av 
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tillgångarna som redovisas till verkligt värde kan hänföras till att de immateriella tillgångarna 

har ökat rejält under dessa två perioder, främst i form av good will. I övrigt har även 

materiella tillgångarna ökat genom att förvärvade tillgångar.  

 

Den procentuella andelen har ökat under perioderna 2005-2006 samt 2006-2007 med 28,02% 

och 20,55%. Tillgångarna har även ökat mellan åren 2005-2007.  

 

6.2 Real Estate Operating Companies 

I denna sektor är fördelningen jämnast. Majoriteten av företagen redovisar 90 % eller mer av 

sina tillgångar till verkligt värde, och det är ingen slump att det ser ut på det viset. Dessa 

företag innehar förvaltningsfastigheter, och förvaltningsfastigheter ska värderas till verkligt 

värde i enlighet med IAS 40.   

 

På det stora hela är gruppen ganska homogen om man ser till andel av totala tillgångar som 

redovisas till verkligt värde, åtminstone för året 2007. Det som går att urskilja bland 

förvaltningsfastighetsbolagen är Dagon, vars andel har ökat mest av alla bolag under 

perioden 2005-2007. 

 

Av årsredovisningarna och historik på hemsidan gjordes flera större strategiska affärer på 

olika platser i Sverige under första halvåret av 2005. Under 2006 kom man överens om 

förvärv av aktier i och fordringar på Gamla Dagon i utbyte mot likvid i aktier i Wise Group, 

som man sedan ändrade namn på till Dagon AB som sedan noterades på OMX Stockholm PI 

under Small Cap. När bolaget fanns på observationslistan förvärvade man fastigheter för 

sammanlagt 2 miljarder kronor under början av 2007. 

 

Fabeges andel av tillgångarna som är värderade till verkligt värde var år 2005 på en nivå av 

82,67%. I förhållande till de andra bolagen i samma sektor, med modifikation för Dagon, är 

denna andel förhållandevis låg i jämförelse. För året 2006 ligger bolaget på liknande nivå 

med de andra företagen. 

 

Det som går att hitta som kan förklara varför man på Fabege låg på denna nivå under 2005 

går att återfinna i företagets förvaltningsberättelse i årsredovisningen för 2005. Där går det att 
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utläsa att det har skett en hel del förändringar. Man har bland annat bytt namn från Wihlborg 

Fastigheter from maj 2005, vilket skulle kunna tyda på förändringsarbete inom företaget. Den 

kanske största orsaken till denna ökning kan hänföras till mer strategiska val som företaget 

valt att arbeta mot. Tidigare var Fabege mer verksamma inom flera regioner och bostäder. 

Under 2005 har man valt att lägga fokus på Stockholmsregionen och komersiella lokaler. 

 

Denna ändring av strategi medförde i en ökning av tillgångsposten förvaltningsfastigheter. 

 

6.3 Asset Management & Custody Bank 

Fördelningen är relativt spridd i denna sektor. 4 av 7 redovisar ungefär 90% av sina tillgångar 

till verkligt värde, medan den andra hälften i stora drag redovisar 50%.  

 

I siffrorna för 2007 kan man alltså se två grupperingar bland resultatet där fyra av sju företag 

redovisar en andel på 88% eller högre medan resterande tre företag redovisar en andel på runt 

50 %. Vad detta tyder på är svårt att uttala sig om.  

 

Affärsstrategerna, Ledstiernan och Linkmed redovisar ungefär hälften av sina tillgångar till 

verkligt värde, och det är de som har störst svängningar. Affärsstragernas tillgångar 

redovisade till verkligt värde har ökat båda åren. De redovisar bland annat sina andelar i 

intresseföretag till verkligt värde. Anledningarna till att andelen som redovisas till verkligt 

värde ökat beror dels på att man placerat kapital i finansiella instrument, samt att de totala 

tillgångarna ökat. Likvida medel har minskat med ungefär 30 MSEK, vilket också har 

betydelse för hur stor andel av tillgångarna som redovisas till verkligt värde för perioden 

2005-2006. Det har medfört i en ökning med 33,8%, jämfört med en ökning med 10,24% 

perioden 2006-2007.  

 

Ledstiernans tillgångar värderade till verkligt värde minskade med 33,59% mellan 2005 och 

2006. Vad förändringen beror på har att göra med Ledstiernans syfte, att successivt avveckla 

innehav i sina portföljbolag. Dessutom har man skrivit ned innehav i portföljföretag. 

Ledstiernan redovisar sitt innehav i intresseföretag till verkligt värde, vilket innebär att även 

portföljbolagen redovisas på samma sätt. Trots att de totala tillgångarna ökat har alltså en 

minskning skett gällande verkligt värde.  
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Den största förändringen har Linkmed haft med sina –57,89% från år 2005 till 2006, samt en 

ökning med 73,12% från år 2006 till 2007. Även om andelen i intresseföretag har nästan 

dubblats under perioden 2005-2006 har ändå andelen av tillgångarna redovisade till verkligt 

värde minskat rejält. En förklaring till den kraftiga minskningen beror på att de totala 

tillgångarna samtidigt har ökat med ungefär 237 MSEK, en ökning med över 400% från året 

innan. Mellan år 2006 och 2007 minskades kassa och bank samtidigt som man ökade sina 

andelar i intresseföretag.  För övrigt minskade tillgångarna under denna period.   

 

6.4 Investment Banking & Brokerage 

Denna sektor är den som redovisar minst andel verkligt värde. Alla företag redovisar mellan 

24-54 % av sina totala tillgångar till verkligt värde.  

Det som är intressant i denna sektor är att förändringen av hur stor andel av tillgångarna som 

redovisas till verkligt värde har förändrats en hel del. Ur företagens årsredovisningar för 2005 

fann vi att det företag som redovisade lägst andel till verkligt värde var Nordnet med 17,96% 

medan HQ Bank toppade listan med en andel på 69,86% av sina totala tillgångar. För 2007 är 

spridningen mycket mindre, då Carnegie redovisat en andel på 31,06% av sina tillgångar 

medan det högsta värdet stod NeoNet för med sina 53,95%. Spridningen är alltså stor mellan 

de olika företagen i denna sektor.  

 

Carnegies tillgångar har ökat varje år.  Mellan perioden 2006-2007 ökade utlåningen till 

allmänheten med nästan 5 miljader, samtidigt som aktier och andelar minskade med nästan 5 

miljarder. Detta är aspekter som föranlett en minskning av andelen tillgångar redovisade till 

verkligt värde. Året innan ökade andelen tillgångar värderade till verkligt värde med  87,12% 

och det kan förklaras med att posten aktien och andelar ökat från 7 miljarder kronor till 14 

miljarder kronor.  Detta är en bidragande faktor till att de totala tillgångarna ökat med ungefär 

11 miljader kronor.   

 

I Nordnets fall har andelen tillgångar redovisade till verkligt värde ökat med 87,69% från 

perioden 2005-2006 och 22,78% från perioden 2006-2007. Vad de stora skillnaderna beror på 

mellan 2005-2006 har delvis att göra med att Nordnet och ICA inlett ett samarbete gällande 

fondhandel. Samtidigt så har tillgångarna ökat med drygt 4 miljader kronor. Posten tillgångar 
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i försäkringsrörelsen har mer än tredubblats, vilket är en annan anledning till att skillnaden är 

så stor gentemot tidigare år.  

 

Under andra perioden ökade de tillgångarna med över 4,5 miljarder kronor. Tillgångarna i 

försäkringsrörelsen ökade med ungefär 2,6 miljader kronor, samtidigt ökade utlåningen till 

kreditinstitut med cirka 2 miljarder, vilket innebär att ökningen av andelen av totala tillgångar 

som redovisas till verkligt värde inte blir lika stor. Annars hade mer än 50% av de totala 

tillgångarna redovisats till verkligt värde.  
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6.5 Diversified Banks 

Det intressanta i denna sektor, som inte har hittats bland övriga sektorer är det faktum att alla 

företags andel tillgångar värderade till verkligt värde har minskat under perioden 2006-2007. 

 

Varför har de en relativt låg andel redovisade tillgångar till verkligt värde, jämfört med andra 

sektorer? Det företag som redovisar störst andel är Handelsbanken, med 37,31% för året 

2006. 

  

Anledning som kan diskuteras handlar om klassificering av tillgångar, som därigenom även 

bestämmer hur tillgångarna ska redovisas. För Swedbanks del var årsredovisningarna väldigt 

tydliga för läsaren med rubriceringar med värderingsmetod i noterna. Något som var 

gemensamt för företagen var poster som Utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänhet 

utgör en väsentlig storlek av företagens tillgångar. Dessa redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde. 

 

6.6 Diversified Capital Markets, Specialized Financ e, Diversified Real 

Estate Activities 

Det är svårt att analysera dessa sektorer då de endast består av 1 eller 2 företag. Kaupthing 

tåls att jämföras med de svenska storbankerna, och hade då legat närmast Nordeas fördelning 

(ca 16 %).  

 

Luxonens andel tillgångar värderade till verkligt värde ökade mellan perioden 2006 och 

2007. Samma sak hände under perioden 2005-2006. Tillgångar som värderas till verkligt 

värde ökar under båda perioderna, vilket bör tyda på att andelen tillgångar som värderas till 

verkligt värde ökar. Det går tydligt att se varför vi i våra beräkningar kommer fram till att 

deras andel minskar därför att kassa och bank ökar med en betydande grad som påverkar 

andelen av tillgångar som redovisas till verkligt värde. Under perioden 2005 och 2006 ökar 

kassa och bank med 26 miljoner USD, under perioden 2006 och 2007 ökade kassa och bank 

med 12 miljoner USD.  
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6.7 Alla företag 

Någon trend på hur andelarna har förändrats går inte att med exakthet säga, utan det är mer en 

fråga av enstaka företags förändring över perioden 2005-2007 än något annat. I vissa 

branscher, som exempelvis Real estate operating companies, är fördelningen mycket mindre 

spridd än i de andra. Bland storbankerna inom sektorn Diversified Banks, har alla fyra 

bankers andel redovisade tillgångar redovisade till verkligt värde minskat under perioden 

2006-2007. 

   

I överlag är det en relativt stor spridning på andelen av totala tillgångar som värderas till 

verkligt värde bland de företag som ingår i undersökningen. Den främsta anledningen till att 

så många företag har så hög andel av sina tillgångar redovisat till verkligt värde torde vara för 

att de innehar förvaltningsfastigheter som tillgångar. 

 

Även om vi har sett att en negativ förändring hos ett företag under perioden 2005-2006 

och/eller perioden 2006-2007 betyder det inte att det är en dålig utveckling för företaget. 

Företaget Luxonen kan tas som exempel. Tillgångar som Luxonen värderar till verkligt värde 

har ökat för varje år mellan 2005-2007, samtidigt som andelen av totala tillgångar som 

värderas till verkligt värde har minskat under perioderna 2005-2006 samt 2006-2007. Detta 

på grund av att tillgångar som inte värderas till verkligt värde har ökat i förhållande till de 

tillgångar som redovisas till verkligt värde. 

 

Skillnader mellan de olika sektorerna skulle kunna hänföras till att financialskategorin inte är 

särskilt homogen eftersom företagen i denna kategori inte bedriver samma sorts verksamhet. 

Beroende på vilken verksamhet man bedriver påverkar i allra högsta grad vilka tillgångar 

man har i bolaget. Även om företagen återfinns under samma kategori är de olika, allt från 

förvaltningsfastighetsbolag, till banker och portföljsbolag.. 

  

Vissa sektorer ser likartade ut och har liknande andelar av sina totala tillgångar värderade till 

verkligt värde. Inom de flesta sektorer finns det dock skillnader. Anledningen till denna 

skillnad torde vara klassificeringen av tillgångar som påverkar.  
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7. Slutsatser 
________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Sedan tidigare är vi medvetna om att tanken med verkligt värde är att redovisningen skall bli 

mer jämförbar ur ett internationellt perspektiv och transparant.  

 

• Fördelningen av den procentuella andelen av de totala tillgångarna som redovisas till 

verkligt värde ser olika ut inom financialskategorin som sådan.  

• Real Estate Operating Companies som sektor är den mest homogena gruppen, om 

man ser till år 2007.  Denna sektor redovisar störst andel av sina totala tillgångar till 

verkligt värde. 

• Alla företag redovisar åtminstone en viss andel av sina tillgångar till verkligt värde.   

• Det går inte att se något samband gällande förändringen av hur stor andel av totala 

tillgångar som redovisas till verkligt värde under perioden 2005-2007. Förändringen 

hos företagen under perioden 2005-2007 ser väldigt olika ut och är utspridd.   

• Det finns vissa skillnader mellan olika sektorer. Tillgångssidan i balansräkningen hos 

företagen inom financialskategorin ser olika ut vilket också påverkar andelen 

redovisade tillgångar till verkligt värde. 

• Alla storbankers andel tillgångar redovisade till verkligt värde minskade under 

perioden 2006-2007 i sektorn Diversified Banks. 
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8. Slutdiskussion 
________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Det har varit en hel del information att inhämta och bearbeta, vilket kan ha medfört i det kan 

förekomma fel i sammanställningen och bland uträkningarna av empiri som gjorts. Detta är 

något som vi är medvetna om. Även fast årsredovisningarna tenderar att se lika ut, så är de 

väldigt annorlunda strukturerade. En del av årsredovisningarna som vi har bearbetat har tagit 

en hel del tid jämfört med andra företags årsredovisningar. 

 

Problem som uppstår vid analyser av finansiella rapporter är att rapporterna inte alltid är 

särskilt uttömmande i förhållande till primärdata. Bearbetningen av finansiella rapporter har 

inneburit att vi har fått arbeta med det som redan är redovisat.  

 

Vi är medvetna om att validiteten på undersökningen hade kunnat bli högre om vi hade valt 

att intervjua experter. Detta valdes dock bort, främst på grund av tidsbrist och för att dessa 

experter oftast är väldigt upptagna samt att antalet experter är begränsade. 

 

Fördelen är dock att det går att få fram en hel del data, om urvalet är rätt. IFRS 7 går ut på att 

företag ska lämna sådana upplysningar om finansiella instrument som gör det möjligt för att 

man som utomstående ska kunna bedöma företaget43. Vi har utifrån denna 

förhandsinformation kommit fram till att företag som är klassificerade som financialsföretag 

bör redovisa åtminstone en del av sina tillgångar till verkligt värde. Det innebär att vi 

utesluter företag som inte klassas som financials. Hur dessa företags fördelning gällande 

verkligt värde hade sett ut hade kunnat vara intressant att ta del.  

 

Den metod som vi valt att tillämpa innebär också att slutsatserna inte är generaliserbara. Dels 

består datamaterialet av information som hämtats från 2005, 2006 och 2007 och dels så är 

inte alla börsföretag inkluderade.    

 

Implikationer av denna studie är nog främst ur ett slags upplysningsperspektiv, där 

problemområdet tas upp till ytan. I framtiden kan förmodligen liknande studier göras för att 

mäta eventuella effekter som finanskrisen har haft på tillgångar värderade till verkligt värde. 

Sannolikheten bör vara relativt stor att de flesta tillgångar som värderas till verkligt värde 
                                                 
43  IFRS 7, s.1 
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kommer att ha minskat, speciellt de företag som innehar stora andelar finansiella placeringar. 

Ett forskningsområde torde då vara att jämföra hur det hade sett ut om företag redovisat sina 

nuvarande tillgångar som redovisas till verkligt värde i förhållande till om de hade använt sig 

av en annan värderingsmetod. Även där är ett troligt svar att volatiliteten är större när man 

använder verkligt värde för att värdera sina tillgångar. 

 

Något annat intressant att ta upp är skillnaderna mellan de olika sektorerna. Anledningarna 

till detta kan vara många, men några av dessa togs upp var att företagen inom 

financialskategorin inte nödvändigtvis behöver bedriva liknande verksamheter eller att 

klassificeringen kan skapa stora skillnader mellan olika sektorer. Detta kan vara bra att ha 

med sig vid framtida studier, speciellt om man ska gå in mer på djupet. Det skulle även vara 

intressant att se hur denna undersökning tillämpar sig inom andra kategorier av företag. 

 

Urvalsgruppen i denna studie bestod av företag registrerade på OMX Stockholm PI under 

kategorin financials. Dessa är i sin tur indelade i olika sektorer, baserade på vilken sorts 

verksamhet som företagen bedriver. Därför känns det givet att man skulle kunna forska mer 

djupgående i någon av de sektorer som finns i denna kategori, där man inte bara använder 

årsredovisningar, utan använder annan data. 

 

I övrigt märkte vi relativt fort att företags årsredovisningar var olika svårt uppställda, och 

därför känner vi att man skulle kunna undersöka och försöka identifiera en optimal 

årsredovisning. Syftet här skulle vara att ytterligare öka jämförbarheten bland företag. 
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